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Sammandrag 

 
I denna undersökning studeras omsorgspersonals inställning till att benämna kroppsliga 

produkter. Undersökningen genomförs i två led: en kvantitativ enkätundersökning och en 

kvalitativ semantisk analys med huvudsaklig grund i den kognitiva semantiken.   

 Undersökningen studerar dels vilka ord och uttryck som informanterna använder för att 

benämna tio utvalda kroppsliga produkter, dels vilken kroppslig produkt som upplevs som 

mest problematisk att benämna. Vidare undersöks kontextens inverkan på dels vilka ord och 

uttryck som väljs, dels vilka språkliga strategier som används i de fyra kontexterna 

dokumentation/skrift, samtal med kolleger, samtal med brukare och privat.  

 Av enkätundersökningen framkommer att den kroppsliga produkten bajs upplevs som mest 

problematisk att benämna – därmed avhandlas benämningar och benämningsstrategier av 

denna kroppsliga produkt i den semantiska analysen.  

 I den semantiska analysen framläggs två huvudsakliga strategier för benämning av den 

kroppsliga produkten bajs: användande av synonymer och fokusförflyttande formning. De 

språkliga strategierna diskuteras i förhållande till de fyra olika kontexterna, samt i förhållande 

till språksamhället sett ur ett vidare perspektiv.  

 Avslutningsvis diskuteras undersökningens språkvetenskapliga relevans avseende 

frånvaron av orden avföring och bajs i Svenska Akademiens Ordbok, samt ämnets relevans 

för verksamhet inom fackområdet vård och omsorg.  

 
 

Nyckelord: Språkbruk, vård och omsorg, kognitiv semantik, semantik, kroppsliga produkter  
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1  Inledning 
 

I morse hade Sixten skitit på sig.1 

 

Citatet ovan är taget ur dokumentation från ett boende för personer med psykiska sjukdomar. 

För sex år sedan arbetade jag på det boendet, och jag minns att jag tappade hakan när jag läste 

att Sixten hade ”skitit på sig”. Inte på grund av det som skett, utan på grund av formuleringen.  

 Citatet om Sixten inleder därmed denna uppsats av två anledningar. För det första så är 

citatet roten till denna undersökning: det fick mig att fundera på hur man bör benämna bajs, 

och andra kroppsliga produkter, inom vård och omsorg. För det andra så är citatet ett talande 

exempel på undersökningens ämne – faktiskt språkbruk – det vill säga hur man gör när man 

benämner bajs och andra kroppsliga produkter inom vård och omsorg.  

 När det gäller språkbruk inom vård och omsorg så finns talrika publikationer med fokus på 

just benämningar. Ett svar på frågan om hur man bör benämna kroppsliga produkter borde 

även vara en indikation på hur man gör. Men trots en gedigen genomgång av diverse litteratur 

som behandlar språkbruk inom vård och omsorg, har inget tillfredsställande svar på frågan 

uppenbarat sig. Detta har troligen en av två förklaringar: antingen har jag helt enkelt 

misslyckats i mitt sökande – eller så finns det inga rekommenderade benämningar som avser 

kategorin kroppsliga produkter.   

 Kombinationen av en eventuell lucka i det rekommenderade språkbruket för vård och 

omsorg, och undersökningens intresse i det faktiska språkbruket, förklarar därmed 

undersökningens fokus på hur man gör snarare än på hur man bör.  

 Följaktligen är syftet med denna undersökning att studera vilka språkliga uttryck, och vilka 

språkliga strategier, som omsorgspersonal använder sig av för att benämna kroppsliga 

produkter i allmänhet – och den kroppsliga produkten bajs i synnerhet.   

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Undersökningens övergripande syfte är som nämnt att undersöka hur kroppsliga produkter 

benämns inom vård och omsorg. I tillägg till undersökningens övergripande syfte prövas även 

hypotesen: bajs är en kroppslig produkt som upplevs som särskilt svår att benämna i 

arbetssituationen – därmed benämns den kroppsliga produkten med vaga uttryck. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ungefärlig återgivning med fingerat namn. 
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För att studera det språkbruk som rör kroppsliga produkter utgår denna undersökning från 

följande frågeställningar:  

 

• Vilka ord och uttryck använder omsorgspersonalen för att benämna kroppsliga 

produkter i de fyra kontexterna dokumentation/skrift, samtal med kolleger, samtal med 

brukare och privat?  

• Hur påverkar variablerna ålder, kön, modersmål och yrkeserfarenhet inställningen till 

att benämna kroppsliga produkter? 

• I de fall alternativa benämningar används: Vilka språkliga strategier använder då 

omsorgspersonalen för att benämna kroppsliga produkter?  

• Hur påverkar kontexten valet av språkliga strategier för att benämna kroppsliga 

produkter? 

 

För att behandla dessa frågeställningar har undersökningen delats upp i två delar där den 

första består av en kvantitativ enkätundersökning, vilken avser besvara den första och andra 

frågeställningen. Undersökningens andra del består av en kvalitativ semantisk analys av 

enkätundersökningens resultat. I den semantiska analysen behandlas frågeställning tre och 

fyra, vilka huvudsakligen fokuserar den kroppsliga produkten bajs, se vidare 4.2. 

 

1.2  Uppsatsens disposition  
I kapitlet Inledning presenteras undersökningen ämne, syfte och frågeställningar. Därefter 

följer kapitlet Bakgrund, tidigare forskning och teori i vilket diverse direktiv och lagar som 

fokuserar på språkbruk inom vård och omsorg presenteras. Vidare i kapitlet framläggs både 

tidigare forskning på området och en kort återgivning av den kognitiva semantiken. 

 Den inledande delen följs av kapitlet Metod och material – vari enkätundersökningens 

utformning och det språkvetenskapliga underlaget redovisas.  

 Vidare följer kapitlet Resultat och analys, var enkätundersökningens resultat presenteras. I 

anslutning till resultatpresentationen avhandlas den semantiska analysen.  

 I kapitlet Slutsatser och diskussion diskuteras undersökningens slutsatser och hypotes, 

samt belyses även förslag för vidare forskning. Avslutningsvis avrundas undersökningen och 

uppsatsen i kapitlet Slutord. 
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2  Bakgrund, tidigare forskning och teori 
 

Som inledningsvis framhölls så studeras i denna undersökning faktiskt språkbruk inom vård 

och omsorg – snarare än rekommenderat. Dock är det tänkbart att det kan finnas ett samband 

mellan rekommenderat språkbruk och faktiskt språkbruk – därmed är det av vikt att i ett första 

led studera några aspekter på språkbruk avseende vård och omsorg (2.1).  

 Nästa led i undersökningens grundfas är en forskningsöversikt (se 2.2), vilken har tagit en 

bred utgångspunkt för att täcka in forskning som inriktar sig dels på fokusområdet vård och 

omsorg, dels på undersökningens huvudsakliga teorianslutning – den kognitiva semantiken. 

Valet av teorianslutning baseras på undersökningens intresse för språklig framställning och 

hur denna skapar betydelse. Anslutningen till den kognitiva semantikens gren inom 

språkvetenskapen föll därmed väl in med undersökningens ämne (mer om den kognitiva 

semantiken, se 2.3). 

 

2.1  Direktiv för dokumentation 
På grund av den redan påtalade eventuella luckan i rekommenderat språkbruk rörande 

kroppsliga produkter – och undersökningens avgränsning till just dessa – läggs härvid ingen 

större vikt på att redovisa litteratur som berör allmänt språkbruk inom vård och omsorg. Dock 

ska några aspekter gällande språkbruk inom vård och omsorg redovisas helt kort för att belysa 

att både terminologi och språkbruk inom verksamhetsområdet är ett högt prioriterat ämne. 

 

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologi inom fackområdet vård och omsorg. 

(Socialstyrelsen 2013g). Socialstyrelsen bedriver därför kontinuerligt terminologiarbeten 

(Socialstyrelsen 2013b) för att utvidga den termbank som samlar nationellt överenskomna 

begrepp och termer avsedda att tillämpas inom vård och omsorg (Socialstyrelsen 2013d). På 

Socialstyrelsen webbplats finns även en rad publikationer med regler och vägledning för 

yrkesverksamma inom vård och omsorg (Socialstyrelsen 2013c).  

 Socialstyrelsen har därmed en tydlig motivering till terminologiarbetets syfte, och de är 

därtill en huvudaktör inom området. Dock förekommer i Socialstyrelsens termbank ingen av 

undersökningens utvalda benämningar (se 3.1.1) – och heller inga andra benämningar – för 

kroppsliga produkter. Därtill återfinns – enligt min vetskap – inga omnämnanden av 

benämningar avseende kroppsliga produkter i övriga publikationer på Socialstyrelsens 
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webbplats (Socialstyrelsen 2013a). 

 

Förutom de direktiv och rekommendationer som återfinns i Socialstyrelsens publikationer 

finns mängder av handböcker, fackböcker och lagböcker som avhandlar skriftspråk inom 

socialtjänstens verksamheter. Fackområdet vård och omsorg är en av de verksamheter ingår i 

Socialtjänsten, och därmed arbetar utifrån de lagar som regleras i 3 kap. Socialtjänstlagen, 

2001:453, (Fahlberg 2009:40). Socialtjänstlagen är den ramlag som styr hur Sveriges 

kommuner väljer att utarbeta sin Socialtjänst utifrån kommunens kapacitet (Fahlberg 

2009:24). För Socialtjänstens verksamheter finns tre huvudsakliga lagar som reglerar kraven 

på dokumentation: 

• Förvaltningslagen 1986:223, förkortas FL (Förvaltningslagen 1986:223)  
• Socialtjänstlagen 2001:453, förkortas SoL (Socialtjänstlagen 2001:453)   
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387, förkortas LSS (Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387).  
 

I Socialtjänstlagen 11 kap. 6 § står det att: ” [d]okumentationen skall utformas med respekt 

för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar 

och andra anteckningar som förs om honom eller henne […]” (Socialtjänstlagen 2001:453). 

  Att dokumentation ska föras med respekt för den enskildes integritet är alltså lagstiftat, 

men vad det verkar så finns inga förtydliganden om hur dokumentation avseende kategorin 

kroppsliga produkter ska föras för att vara i linje med denna lagstiftning. 

 

I Det svåra i hemtjänsten – grunder och praktiska råd (1997) har psykologen och 

sjuksköterskan Kerstin Wennström listat regler som ska underlätta för omsorgspersonal att 

fylla i så kallade omvårdnadsplaner (”en konkret beskrivning av vad som ska ske hemma hos 

[en] omsorgstagare och hur detta skall utföras” (Wennström 1997:52)). Wennström skriver att 

det i många arbetsgrupper har visat sig att personal upplever att det kan vara svårt att skriva 

om omvårdnad eftersom de inte vet hur de ska uttrycka sig, eller tror att det krävs speciella 

fackuttryck (1997:59). Den första av de regler som Wennström spaltat upp hänvisar därför 

personalen till att skriva ”vanlig enkel svenska” (1997:60). En sådan rekommendation skulle 

även kunna appliceras på daganteckningar (se 3.1.1) eftersom dessa två typer av 

dokumentation har ekvivalenta skribenter, samt författas i samma syfte – att dokumentera 

företeelser som rör individens dagliga liv. Trots en genomgång av ett antal handböcker som 

rör vård och omsorg är det således att skriva ”vanlig enkel svenska” (Wennström 1997:60) 
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som kan ses som det mest tillämpbara direktiv jag funnit avseende skriftlig benämning av 

kroppsliga produkter – muntlig benämning har ej omtalats. 

 

2.2  Tidigare forskning  

Det har visat sig vara svårt att finna forskning som är direkt överensstämmande med mitt 

ämne – sannolikt på grund av undersökningens specifika avgränsning. Däremot finns en del 

forskning som inriktar sig mot språkbruk inom vård och omsorg, och forskning som inriktar 

sig på hur språklig konstruktion skapar en utomspråklig betydelse.  

 Vidare återfinns en rad forskare som ägnat sig åt att studera språkets funktion i ett samhälle 

– språksociologi – vilket är en viktig aspekt i denna undersökning. Dessa olika infallsvinklar 

på hur språk används utgör därmed grunden för denna undersökning. Nedan följer en 

presentation av forskning som framlagt olika språksociologiska och semantiska perspektiv på 

språk i användning. 

 

Språksociologi, eller sociolingvistik, kan beskrivas som studiet av språkets sociala funktion 

när det används av språkbrukare i en språkgemenskap (Språksociologi, Nationalencyklopedin 

2013). 

 Jan Einarsson är språksociolog och författare till Språket och språkarna (2013), i vilken 

språkets framväxt och utveckling, men främst språkets funktion och användning beskrivs 

(2013:13–15). Einarsson ägnar ett kapitel åt olika språkvarieteter – vilka väldigt förenklat kan 

förklaras som språkliga skillnader, knutna till olika språkliga drag eller lekter. En 

språkbrukares lekt hör samman med geografiskt ursprung (geo-/dialekt), kön (sexolekt), ålder 

(kronolekt), etnicitet (etnolekt) och social gemenskap (sociolekt). Dessa lekter bidrar i sin tur 

till språkbrukarens individuella uttryckssätt – idiolekten (Einarsson 2013:185–192). Vidare 

skriver Einarsson att språkandesituationen – det vill säga den sociala kontexten – har en 

tydlig sammanlänkning till den språkliga stilen. Einarsson menar att en formell situation 

medför en formell språklig stil på samma sätt som en informell situation medför en informell 

språklig stil – därmed kan dessa två ses som ändpunkter på en skala (Einarsson 2013:194–

195). 

 Christina Alm-Arvius har skrivit Introduction to Semantics (1998) i vilken hon ger läsaren 

en inblick i semantikens centrala frågor och idéer. Alm-Arvius belyser att språket inte bara 

har ett kommunikativt syfte, utan också utgör en viktig faktor för hur vi uppfattar och 

konceptualiserar, det vill säga begreppsliggör, företeelser runt omkring oss (1998:5). Vidare 
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skriver Alm-Arvius att språksystemet utgörs av en mängd olika potentiella kommunikativa 

val: dels genom regler för uttal, stavning etc., dels genom tillgången till lexikonet – det vill 

säga utbudet av lexikala enheter eller lexem (Alm-Arvius 1998:8).  

 Alm-Arvius påpekar också att förhållandet mellan ett lexems sense (betydelse) och 

expression (uttryck, form) [min översättning] i grunden är arbiträrt, men att lexemet tillskrivs 

betydelse genom konventionalisering i språksamhället (1998:12). Ett lexem innehar på detta 

sätt en allmän betydelse genom sitt uttryck, men till ett lexem knyts även vidare betydelser.  

 Om lexems betydelser skriver även semantikern Jerker Järborg i sin artikel Lexikaliserade 

fördomar (2010). I artikeln diskuterar Järborg lexems kärnbetydelser, vilka kan analyseras 

och beskrivas genom betydelsefaktorer (2010:136). Dessa betydelsefaktorer varierar med 

lexemet och är ofta av encyklopediskt slag, vilket i praktiken innebär att lexemets 

betydelsefaktorer ofta uppkommer genom överförda underbetydelser (Järborg 2010:137). 

Järborg skriver att primära betydelsefaktorer oftast är okontroversiella, medan 

betydelsefaktorer av lägre rang, det vill säga betydelsefaktorer av mer subjektiv och perifer 

natur, i högre grad utsätts för ifrågasättanden (2010:137–138). Järborg exemplifierar detta 

med lexemet lax som enligt Svensk Ordbok 1986 (med viss modifikation) beskrivs som ”[…] 

’ett slags större, vandrande fisk med läckert rosa kött’ […]” (Järborg 2010:137). Definitionen 

och betydelsefaktorerna fram till och med fisk kan ses som objektiv och primära, medan 

definitionerna och betydelsefaktorerna läckert och rosa kan ses som perifera respektive 

subjektiva, och därmed tillskrivas lägre rang (Järborg 2010:137–138). Dessa betydelse-

faktorer av lägre rang och encyklopediskt slag, vilka påverkas av både tid och kultur, kallas 

för konnotationer (Järborg 2010:138). Med detta menas att ett lexems betydelsefaktorer 

varierar beroende av vilken kontext lexemet ingår i. Därtill varierar ett lexems konnotationer 

mellan språkbrukare – det vill säga att olika språkbrukare har individuella konnotationer 

knutna till lexem, och dessa individuella konnotationer är baserade på personliga upplevelser, 

kön, ålder etc. (Järborg 2010:139).  

 Ett lexems konnotationer varierar alltså mellan språkbrukare, över tid och mellan kulturer 

– vilket också görs tydligt i Svordomsboken av Magnus Ljung (2007). Ljung skriver att 

svärandet med ”fula ord” blev allt vanligare under slutet av 1600-talet och början av 1700-

talet. I andra europeiska länder bestod de ”fula orden” ofta av motsvarigheten till det svenska 

ordet knulla, men i Sverige däremot använde man olika ord ”för avföring, bakdel och […] 

könsorganen, det vill säga ord som skit(a), piss(a), […] (Ljung 2007:32).  

 Vidare skriver Ljung att i och med framväxten av den svenska borgerligheten under 1800- 

och 1900-talet så förändrades språkbruket. Man tog bestämt avstånd från att benämna 
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kroppen och dess funktioner – till och med mellan läkare och patienter var det omöjligt att 

tala om avföring eller kroppsdelar under hjärtat (Ljung 2007:34). Inom de borgerliga 

klasserna ansåg man att allt språkbruk som rörde avföring, könsorgan och sexualitet var 

ovårdat och framförallt ett tecken på låg klass, och därför belades dessa typer av ord med tabu 

(Ljung 2007:35).  

 Ljung poängterar att tabubelagda ord ofta förlorar sin laddning över tid – det vill säga att 

starka negativa konnotationer mattas av – men att kärnan av tabubelagda ord fortsatt är ord 

som rör avföring, sexualitet och könsorgan (2007:38).  

 Med denna historiska bakgrund är det tänkbart att man än i dag upplever svårigheter att 

använda benämningar för kroppsliga produkter i allmänhet – och kanske kroppsliga 

avfallsprodukter i synnerhet – detta då dessa typer av benämningar åtföljs av en lång tids 

tabubeläggning. 

 En annan forskare som studerat tabubeläggning av ord och uttryck är Gunilla Byrman 

(1989). Byrman har i sin avhandling Graviditetsuttryck i svenskan (1989) studerat hur 

graviditet framställs språkligt. Byrman har analyserat dels graviditetsterminologins 

variationsrikedom och mönster, dels attityder till olika graviditetsuttryck och kontextens 

inverkan på attityden till graviditetsuttryck (1989:13–14). I avhandlingen diskuterar Byrman 

sina resultat med stöd i antropologen Edmund Leachs tabuteori (1989:16). Byrman 

presenterar övergripande hur tabuteorin förstås och tillämpas, samt ger en kortfattad 

förklaring till hur tabu uppkommer: ”[…] tabu uppkommer då vi överskrider förbjudna 

gränser, dvs blandar samman sådant som vi lärt oss att man bör hålla isär” (1989:17).  
 Även Karin Milles har tillämpat tabuteorins tankar i sin undersökning En jämställd 

kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors könsorgan (2006). I sin 

undersökning har Milles studerat användningen av ordet snippa som benämning för flickors 

könsorgan. Genom sin undersökning har Milles kunnat belysa att språkbrukare använder klart 

fler synonymer för flickors könsorgan än för pojkars könsorgan – i undersökningen uppger 

informanterna dubbelt så många synonymer för flickors könsorgan som för pojkars könsorgan 

(2006:167). Milles menar att denna synonymrikedom kan vara grundad i en tabubeläggning 

av flickors könsorgan, vilken i sin tur har resulterat i en överlexikalisering (2006:164–165). 

Milles menar även att benämningar för flickors könsorgan, i högre grad än benämningar för 

pojkars könsorgan, tillskrivs negativa konnotationer (2006:165).  

 En annan undersökning som beaktar benämningars konnotationer är Jenny Magnussons 

avhandling Fokus ålder – betydelserelationer och betydelseförändring i användning (2008). I 

avhandlingen undersöker Magnusson hur begreppet ålder konstrueras språkligt i en social 
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kontext, samt hur perspektiv på ålder förändras över tid (Magnusson 2008:23). Magnusson 

menar att många åldersbetecknande ord byts ut över tid, och då främst beroende på deras 

konnotationer (2008:328–339).  

 Även Anna Vogel har studerat hur beteckningar byts ut över tid på grund av deras 

konnotationer. I artikeln Laddade ord (2010) studerar Vogel hur värdeladdade ord som 

efterbliven och utvecklingsstörd bytts ut för att i stället uttryckas i termer som: ”person med 

intellektuell funktionsnedsättning” (Vogel 2010:9), samt hur ord som brukare, 

funktionshindrad, rullstolsburen/-bunden används i främst broschyrer och på hemsidor 

(Vogel 2010:3). Vogel poängterar att det kan vara problematiskt att byta ut betecknande 

termer, men att tendensen är att termerna uttrycks i komplexa nominalfraser i stället för i 

participform för att ge termerna en större detaljrikedom. Dock innebär de komplexa 

nominalfraserna att termerna blir klumpiga och saknar allmängiltighet (Vogel 2010:5).  

 Ytterligare två forskare som studerat skriftlig framställning inom vård och omsorg är 

Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou, som i sin undersökning Vardagskunskapen, 

arbetet och lagen. Om skriftpraktiker och yrkesidentiteter i äldreomsorgen (2012) studerar 

hur vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorg hanterar skriftbruk i daganteckningar 

(se 3.1.1). Karlsson och Nikolaidou påvisar i undersökningen att omsorgspersonalen upplever 

att den skriftliga framställningen kan upplevas som svår, vilket forskarna kopplar till att 

lagstadgade restriktioner, yrkesidentitet och presumtiv mottagare ställer krav på 

dokumentationens utformande (Karlsson & Nikolaidou 2012:242–247).  

 Även Sara Rösare (2012) har studerat dokumentation inom vård och omsorg. I sin 

kandidatuppsats Journalen i vardagen, vardagen i journalen. En fallstudie av social 

dokumentation på ett äldreboende (2012) har Rösare gjort en fallstudie med syftet att 

undersöka hur kontexten påverkar sättet att dokumentera i sociala journaler, vilka även kan 

kallas daganteckningar (se 3.1.1) (Rösare 2012:9). Rösares övergripande slutsats är att det 

råder motsättningar mellan de institutionella normer som gäller för dokumentationen, och hur 

dokumentationen utförs i praktiken (2012:34). En motsättning som Rösare framlägger är att 

den sociala journalen har flera olika syften och därmed flera olika mottagare – Rösare menar 

att denna motsättning innebär att omsorgspersonalen till viss del undviker att dokumentera 

värdeladdade omdömen eller ”förbjudna ord” (Rösare 2012:34).  

 

Elżbieta Strzelecka har i sin avhandling Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner. En 

semantisk studie ur kognitivt perspektiv (2003) studerat hur användning av in/ut och upp/ner 

som partikelverb aktiverar partikelverbens semantiska egenskaper. I sin studie analyserar 
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Strzelecka partikelverbens polysemi, kontextens inverkan för tolkningen av partikelverben, 

samt osynliga samband mellan partikelverbens konkreta och överförda betydelse (Strzelecka 

2003:17–18). Strzelecka menar att människans konceptualiseringsförmåga i hög grad 

påverkar hur vi uppfattar och tolkar användning av partikelverb, därför studerar Strzelecka 

partikelverbens användning i ett utomspråkligt, kognitivt och perceptuellt, sammanhang 

(Strzelecka 2003:19–20). Strzelecka ger i sin avhandling en presentation av grundtankar inom 

kognitiv semantik och för konceptuella metonymier, därav fungerar Strzeleckas avhandling 

som ett stöd för den semantiska analysen. 

 Även Annika Bergströms avhandling Temperatur i språk och tanke. En jämförande 

semantisk studie av svenska temperaturadjektiv (2010) används som stöd för den semantiska 

analysen, eftersom Bergström huvudsakligen arbetar utifrån den kognitiva semantikens 

grundtankar. I sin avhandling gör Bergström dels en jämförande analys av ett antal utvalda 

temperaturadjektiv, dels en kartläggning av hur temperaturområdet är lexikalt strukturerat i 

svenskan (Bergström 2010:20).  

 

Sammanfattande om forskningsunderlaget kan sägas att all den tidigare forskningen visar på 

hur avgörande kontextens inverkan är för formningen (Vogel 2011:43–48) och det språkliga 

begreppsliggörandet, det vill säga konceptualiseringen (Vogel 2011:47). Forsknings-

underlaget anlägger därmed grunden för undersökningens diskussion, och då främst 

diskussion av språkliga konstruktioner: hur dessa tolkas och får betydelse i sin specifika 

kontext.  
 

2.3  Kognitiv semantik 

Den språkvetenskapliga teori som denna undersökning huvudsakligen ansluter sig till är som 

nämnts den kognitiva semantiken. Nedan presenteras denna teoribildning och dess 

grundtankar kortfattat för att ge läsaren en översikt över den teori som undersökningens 

semantiska analys mestadels bygger på. I presentationen nedan har vissa tankar och modeller 

uteslutits; i stället fokuseras de som används i denna undersökning.  

 

2.3.1  Teoribildning 
Teoribildningen kognitiv semantik utvecklades i USA under 1970-talet, med forskare som 

bland andra George Lakoff, Ronald W. Langacker och Leonard Talmy i spetsen (Vogel 
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2011:17). Kognitiv semantik skapades som en motreaktion mot strukturalismen och Noam 

Chomskys nativistiska teori om en medfödd grammatik. Denna motreaktion kan förstås 

genom en grovhuggen förklaring av de huvudsakliga perspektiven inom respektive teori – och 

differenserna däremellan.  

 Inom den klassiska strukturalismen, till vilken den franske lingvisten Ferdinand de 

Saussure ses som fader, har man en binär språksyn. Med detta avses en syn på språkliga 

uttryck som att de uttrycker något som antingen är eller inte är – och eventuella gråskalor 

förklaras genom faktorer som ligger utanför semantiken (Vogel 2011:17). Inom 

strukturalismen särar man därmed på pragmatik (användning) och semantik (betydelse). Inom 

den kognitiva semantiken däremot, skiljer man inte på pragmatik och semantik, utan 

fokuserar på hur språkanvändningen skapar betydelse – och man talar om då om 

användningsbaserad betydelse (Vogel 2011:18).  

 Språkforskaren Noam Chomskys nativistiska teori grundar sig i strukturalismens synsätt, 

och Chomsky menar att förmågan att lära sig ett språk är så pass komplex att denna förmåga 

måste vara medfödd. Inom den kognitiva semantiken anser man att Chomskys synsätt är 

alltför smalt. Inom den kognitiva semantiken åberopar man istället en helhetssyn: man menar 

att språkinlärningen inte är avskild från andra kognitiva funktioner, utan att språkinlärningen 

är integrerad med allmänna perceptuella och kognitiva förmågor (Vogel 2011:18–19).  

 

2.3.2  Fyra grundläggande antaganden 
Inom kognitiv semantik använder man sig av fyra grundläggande antaganden för att beskriva 

språklig betydelse. Nedan återges dessa kortfattat efter Vogel (2011:21–24). 

 

1. Språklig betydelse är perspektivisk   

Betydelse är ett sätt att forma verkligheten eftersom den språkliga betydelsen anlägger ett 

perspektiv på verkligheten. Vogel illustrerar detta genom att jämföra utsagorna: ”Glaset är 

halvfullt” och ”Glaset är halvtomt” (2011:21). I båda fallen innehåller glaset lika mycket 

vätska, men perspektivet – eller formningen av verkligheten – skiljer sig. Begreppet formning 

kan därmed förstås som ett sätt att språkligt forma bilden av verkligheten eller att anlägga ett 

visst perspektiv på verkligheten. I denna mening är alltså språklig betydelse och formning 

perspektivisk (Vogel 2011:21). Begreppet formning kan även förstås genom Sapir/Whorf-

hypotesen som förenklat kan beskrivas som att språket påverkar tanken, och att tanken 

påverkar språket – och därmed formningen (Vogel 2011:45). 
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2. Språklig betydelse är dynamisk och flexibel 

Eftersom vi kontinuerligt upplever nya personliga erfarenheter och förändringar i vår 

omgivning så förändras vår syn på ords och företeelsers betydelse. När betydelsen då 

förändras anpassar vi vårt sätt att kategorisera och sortera verkligheten. Som exempel nämner 

Vogel ordet kärlek som vi kan ha haft en erfarenhet av – till exempel kärleken till en partner – 

men som får en förändrad betydelse om vi får barn (2011:21). På detta sätt är språklig 

betydelse dynamisk och flexibel. 

 

3. Språklig betydelse är förenad med övrig kunskap och övriga kognitiva förmågor 

Med detta menar man inom kognitiv semantik att man behöver kunskap om världen för att 

kunna använda språket. Man menar också att samtidigt som man lär sig den språkliga formen 

för något (språkkunskap), så lär man sig också vilken verklighetsbaserad företeelse som ordet 

syftar på (encyklopedisk kunskap). Samtidigt som man till exempel lär sig ordet bil 

(språkkunskap) så lär man sig vad en bil är (encyklopedisk kunskap).  

 Inom kognitiv semantik menar man också att språklig tillägnelse och förståelse är direkt 

sammankopplade med övriga kognitiva förmågor.  

 

4. Språklig betydelse baserar sig på användning och erfarenhet 

Det fjärde antagandet kan beskrivas som antagande 2 + antagande 3 = antagande 4. Detta 

eftersom språklig betydelse dels är föränderlig, dels baserad på kunskap om världen – och 

därmed är individuellt användnings- och erfarenhetsbaserad. 

 

2.3.3  Konceptuella metonymier 
En grundtanke inom kognitiv semantik att vår kunskap om världen baseras på den erfarenhet 

vi har av världen (Bergström 2010:4). Inom kognitiv semantik menar man också att 

metonymier är en kognitiv mekanism som styr vårt konceptuella system (Strzelecka 2003:45) 

– det vill säga hur vi genom vår erfarenhet tolkar och sedan formar vår version av världen.  

 Termen metonymi betyder ”namnbyte” och kan förstås som en konceptuell process där 

man låter en enhet stå för en annan, och att det finns ett samband mellan dessa två enheter 

(Vogel 2011:72). En språklig metonymi bygger därmed på en konceptuell metonymi. Till 

exempel bygger den språkliga metonymin låsa upp bilen på den konceptuella metonymin 

HELHETEN FÖR DELEN – det vill säga helheten bilen refererar till delen bildörren 

E(Strzelecka 2003:50). 
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 Strzelecka påpekar att metonymier kan uttryckas på flera olika sätt – som PLATSEN FÖR 

HÄNDELSEN, PRODUCENTEN FÖR PRODUKTEN etc. (2003:50–51) – men att 

grundtanken är att det ena ledet i metonymin refererar till det andra ledet och att det finns ett 

samband mellan de två (Strzelecka 2003:45).    

 

2.3.4  Kategorisering 

Kategorisering kan förklaras som ett sätt att strukturera och förstå världen. Genom våra 

kognitiva erfarenheter kan vi känna igen och namnge föremål och företeelser, och inordna 

dem i kategorier – där de fungerar som medlemmar i en grupp. Vartefter vi kommer i kontakt 

med nya föremål och företeelser kan vi identifiera deras egenskaper och addera dem till 

kategorier som är bekanta för oss. Människans förmåga att kategorisera – så att säga ”passa 

in” medlemmar i grupper – är därmed en grundläggande kognitiv handling som hjälper till att 

upprätthålla en struktur i vårt kognitiva system (Vogel 2011:25–27).  

 Vilka medlemmar som passar in i gruppen är en fråga om graden av överensstämmelse 

med normen, eller prototypen. Inom en kategori finns en prototyp: ”[…] en gemensam, 

kulturell föreställning om vad ett visst ord betecknar” (Vogel 2011:36). En prototyp utgör 

alltså en norm för kategorin och medlemmarna kan vara mer eller mindre avvikande – eller 

mer perifera eller mer centrala (Vogel 2011:27).  

 Prototypen kan också utgöra basnivå i en vertikal hyponymisk kategoriseringsskala. En 

hyponymisk skala handlar om över- och underordning, och utgår ifrån basnivån. Vogel 

exemplifierar en hyponymisk skala med baskategorin bil, överordningen fordon och under-

ordningen Toyota. Överordningen fordon motsvarar då en allmännare kategori och under-

ordningen Toyota en mer specificerad kategori, men båda utgår ifrån baskategorin bil (Vogel 

2011:32–33). 

 

2.4  Litteraturförankring 
För diskussion och analys av enkätens resultat (se 4.2) tillämpas främst den kognitiva 

semantikens grundtankar, vilka i korthet är återgivna i 2.3.  

 De verk som i huvudsak fungerar som grund för den semantiska analysen och diskussionen 

är dels Anna Vogels Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik 

(2011), dels Christina Alm-Arvius Introduction to Semantics (1998).   
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 Övriga verk som används för resonemang i den semantiska analysen är Elżbieta 

Strzeleckas Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner: En semantisk studie ur kognitivt 

perspektiv (2003) samt till viss del Annika Bergströms Temperatur i språk och tanke. En 

jämförande semantisk studie av svenska temperaturadjektiv (2010). 

 För diskussion avseende språket i användning används främst Jan Einarssons Språket och 

språkarna (2013), men även de tankar om lexems betydelser som framläggs i Jerker Järborgs 

artikel Lexikaliserade fördomar (2010). Martin Ljungs Svordomsboken (2007) och Gunilla 

Byrmans Graviditetsuttryck i svenskan (1989) används för diskussion kring tabu. 

 

 

3  Metod och material 
 

Undersökningen består av två delar: en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ 

semantisk analys. Syftet med enkätundersökningen är att få en uppfattning om det faktiska 

språkbruket avseende kroppsliga produkter: vilka ord och uttryck som används, hur 

variablerna ålder, kön, modersmål och yrkeserfarenhet kan inverka på inställställningen till 

att benämna kroppsliga produkter, samt vilken kroppslig produkt som upplevs som svårast att 

benämna – vilken sedan behandlas i den semantiska analysen. 

 Syftet med enkätundersökningen är även att generera ett empiriskt underlag till den 

semantiska analysen – där syftet är att undersöka vilka språkliga strategier som informanterna 

använder sig av för att benämna den kroppsliga produkt som visat sig svårast att benämna, 

samt hur kontexten inverkar på dessa strategier.   

 

3.1  Enkätundersökningen 
I undersökningen efterfrågas benämningar i förhållande till fyra olika kontexter: i 

dokumentation/skrift, i samtal med kolleger, i samtal med brukaren och privat.  

 I de fall kontexten dokumentation/skrift omtalas så är det skriftlig framställning i så kallade 

daganteckningar som åsyftas. I handboken Social dokumentation – ett steg till skriver 

Thomas Carlsson och Ann Nilsson att daganteckningar är en alternativ benämning av löpande 

arbetsanteckningar (2008:48). Denna typ av anteckningar är dokumentation som förs av 

omsorgspersonal, direkt kopplat till en brukare och denna brukares beviljade hjälpinsats. 
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Daganteckningarna är ett verktyg varigenom personal kan ”informera om viktiga händelser 

och avvikelser […] eller att den enskildes hjälpbehov eller hjälpinsatser förändras” (ibid.).  

Begreppet avvikelser syftar då till både positiva och negativa avvikelser från det normala 

hjälpbehovet hos en brukare (ibid.).  

 Kontexten i samtal med brukaren avser muntliga benämningar där mottagaren är en 

brukare. Termen brukare används i både uppsatsen och i enkäten, eftersom brukare är den 

term som sedan maj 2013 rekommenderas av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2013f). I deras 

termbank beskrivs termen på följande sätt: ”Brukare används som samlande begrepp för alla 

som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten […]. [E]n brukare kan vara allt 

från ett nyfött barn till en mycket gammal människa” (Socialstyrelsen 2013e).  

 Även kontexten i samtal med kolleger avser muntliga benämningar, men då mottagaren är 

en kollega. Kontexten privat avser däremot både muntliga och skriftliga benämningar. Dock 

har detta ej angivits i enkäten, utan lämnats underförstått, då det i undersökningen inte görs 

någon åtskillnad mellan skriftliga och muntliga benämningar som avser kontexten privat.  

 

3.1.1  Enkätens utformning och insamlingen av materialet 
Enkät och åtföljande missivbrev återfinns i bilaga 1.  

 Undersökningens utvalda kroppsliga produkter är kroppsliga produkter med substans. Mer 

abstrakta kroppsliga produkter, som gaser, har avgränsats från undersökningen. Även 

kroppsliga produkter som inte förekommer hos båda könen och inte i alla åldrar – som 

menstruationsblod, flytning och sperma – har avgränsats från undersökningen. 

Avgränsningarna har gjorts för att skapa ett mer sammanhållet urval, samt av utrymmesskäl. 

Därmed ska urvalet av inkluderade kroppsliga produkter inte ses som ett försök till att vara 

heltäckande – varken i fråga om förekomst eller som ett motsvarande för kroppens helhet.   

 Undersökningens tio utvalda kroppsliga produkter har kategoriserats för att studera om de 

olika kategorierna av kroppsliga produkter inverkar på inställningen till att benämna dem. De 

tio utvalda kroppsliga produkterna har därför kategoriserats på följande sätt: 

 

• Produkter som har processats/in–ut-produkter: bajs, kiss och kräks. 
• Produkter som uppstår på grund av yttre påverkan: blod och var.  
• Produkter ur näsa och mun: snor, slem och drägel.  
• Produkter på kroppens yta: mjäll och öronvax.  
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I enkäten anges de kroppsliga produkterna med allmänspråkliga benämningar (se ovan). 

Benämningarna har valts ut med idén om att de ska kunna fungera som prototyp (2.3.4) för 

den kroppsliga produkten, samt för att de tio benämningarna ska upplevas som analoga i sin 

stilistiska nivå. Att ange de kroppsliga produkterna med benämningar kan innebära att 

informanten speglar min benämning. En sådan spegling från informanternas sida kan givetvis 

realiseras i vissa fall, men jag bedömer att risken att samtliga informanter speglar min 

användning är förhållandevis liten. Enkätundersökningens resultat påvisar ej heller någon 

sådan tendens (avseende den kroppsliga produkten bajs, se 4.1 – avseende samtliga 

kroppsliga produkter, se bilaga 2).  

 Vidare i enkäten har informanterna fått besvara frågan: ”Finns det någon kroppslig produkt 

som du anser är särskilt svår att benämna [i dokumentation/skrift, i samtal med kolleger och i 

samtal med brukaren]?”. Detta för att ta reda på vilken kroppslig produkt som informanterna 

upplever som svårast att benämna (se 4.1.1).  

 Informanterna har även fått besvara frågan: ”Finns det någon benämning på kroppsliga 

produkter som du använder i privatlivet, men aldrig i arbetssituationen?”. Denna fråga har 

ställts i syfte att undersöka om det finns skillnader mellan professionell och privat kontext 

dels i benämningarnas stilnivå, dels i inställningen till att benämna kroppsliga produkter. 

 På grund av undersökningens inriktning har enkätundersökningen fokuserats till 

informanter som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med den typ av benämningar som 

ovan nämnts. Det empiriska materialet består därför av 32 stycken enkätsvar som samlats in 

från tre informantgrupper verksamma inom vård och omsorg i en större stad i Mellansverige.  

 

• Grupp 1 består av 13 informanter verksamma inom äldreomsorg.  

• Grupp 2 består av 5 informanter, verksamma som personliga assistenter.  

• Grupp 3 består av 14 informanter, även dessa verksamma inom äldreomsorg.  

 

Anledningen till att de två informantgrupperna från äldreomsorgen endast utgörs av personal 

som arbetar på boenden beror främst på informanternas tillgänglighet, då boenden ofta utgörs 

av flera olika avdelningar, med flera personalgrupper parallellt i tjänst. Att genomföra en 

enkätundersökning bland personal på boenden genererar därmed fler deltagande informanter 

vid ett och samma undersökningstillfälle.  

  Personliga assistenter däremot arbetar ofta ensamma tillsammans med en brukare, och 

därav kan det vara svårt att samla ett större antal deltagare från denna yrkeskategori under en 

begränsad tidsperiod. Den enkätundersökning som genomfördes med denna informantgrupp, 
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det vill säga grupp 2, genomfördes därför vid ett personalmöte den 22 oktober 2013, då hela 

personalgruppen var samlad. Inför detta undersökningstillfälle hade jag genom mejlkontakt 

fått informanternas godkännande om deras deltagande i undersökningen.  

 För att få informanternas deltagande godkänt föregicks de båda undersökningstillfällena på 

boendena av telefonkontakt med verksamhetsansvarig personal. 

 Den enkätundersökning som genomfördes med grupp 1 utfördes den 15 oktober 2013. Vid 

undersökningstillfället besökte jag boendet, varvid jag delgav informanterna undersökningens 

syfte samt förklarade hur enkäten avsågs besvaras.  

 Enkätundersökningen som genomfördes med grupp 3 genomfördes från måndagen den 21 

oktober 2013 till och med fredagen den 25 oktober. Skälet till detta var att verksamhets-

ansvarig personal vid vår initiala telefonkontakt bad om att få enkäterna överlämnade till sig, 

för att därefter vidarebefordra enkäterna till informanterna. På så sätt skulle informanterna 

kunna besvara enkäten vid deras dagliga morgonmöten under kommande vecka. Detta 

bedömde jag som ett godtagbart tillvägagångssätt – dock innebär det att informanterna i grupp 

3 endast tagit del av den information som förmedlats via verksamhetsansvarig personal, samt 

den information som finns angiven i missivet och i enkäten. Min frånvaro under detta 

undersökningstillfälle kan därmed ha bidragit till felkällor, till exempel på grund av att 

informanterna pratat sinsemellan under besvarandet eller att de missförstått hur enkäten 

avsågs besvaras. Dock följer enkätsvaren från grupp 3 ett likartat mönster som svaren från 

grupp 1 och 2, vilka jag närvarat vid. Därmed behandlas samtliga enkätsvar på samma sätt, 

men med viss reservation för att felkällor kan ha påverkat svaren från grupp 3. 

 

 

4  Resultat och analys 
 

Under denna rubrik framläggs de resultat som framkommit av enkätundersökningen (se 4.1). 

Dessa resultat behandlas vidare i den semantiska analysen (se 4.2). 

 Före redovisningen av enkätundersökningens resultat följer nedan några förklarande tillägg 

som avser förtydliga för att läsaren hur enkätundersökningens resultat sammanställts. 

 När informanternas enkätsvar sammanställts har jag i flera fall valt att slå ihop två eller 

flera benämningsvarianter för att sedan räkna dem till en typ av variant. Anledningen till detta 
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är att informanternas svar ska bli mer sammanhållna, så att undersökningens resultat är lättare 

att överskåda. 

 De sammanslagningar av benämningsvarianter som gjorts är av två olika slag. För det 

första har jag gjort en typ av lemmatisering, det vill säga att olika böjningsformer har 

sammanförts (Järborg 2007:73). De lemmatiseringar som gjorts i resultatsammanställningen 

är av benämningar som utgår ifrån samma stam men uppvisar olika numerus, tempus och i 

vissa fall även ordklass. För det andra har varianter som följer ett liknande mönster räknats till 

samma benämningsvariant. Gällande den andra typen av sammanslagningar så har både 

varianter på benämningar, som bajsat ner sig och gjort ner sig, slagits samman – och även 

svar som inte är varianter på benämningar, till exempel citat som: ”pratar inte om det” och 

”påtalar ej”, slagits samman.  

 Efter sammanslagningarna av benämningsvarianter har jag räknat samman alla förekomster 

för varje benämningsvariant. Skälet till att jag valt att sammanställa antalet förekomster av 

benämningsvarianter – i stället för att sammanställa hur många informanter som använder en 

viss benämning – beror på att många informanter har angett flera benämningar avseende 

samma kroppsliga produkt. För sammanställningen av informanternas svar betyder detta alltså 

att antalet förekommande benämningar överstiger antalet informanter. 

 I enkäten ställs även frågan om det finns någon kroppslig produkt som informanten anser 

är särskilt svår att benämna i någon arbetssituation. De informanter som har svarat ”ja” på 

denna fråga, men angivit företeelser eller benämningar som inte är relevanta för 

undersökningen har jag valt att inte räkna som jakande. Till exempel har några informanter 

angett att blöja/inkontinensskydd, slida, penis, anal och ända kan vara svåra att benämna – 

men då dessa inte är kroppsliga produkter så har jag valt att bortse från dessa.   

 Det finns även ett antal informanter som har angett att de upplever att menstruationsblod 

och flytningar är svåra att benämna. Men då dessa kroppsliga produkter inte har inkluderats i 

undersökningens urval (se 3.1.1), behandlas dessa inte i sammanställningen – trots att dessa 

de facto är kroppsliga produkter.  

 

4.1  Resultat av enkätundersökningen 
Undersökningens första frågeställning är vilka ord och uttryck som används för att benämna 

kroppsliga produkter. Denna frågeställning besvaras av informanternas benämningsvarianter, 

men på grund av utrymmesskäl redovisas inte samtliga tio kroppsliga produkter under denna 

rubrik – den totala sammanställningen återfinns i stället i bilaga 2. De benämningsvarianter 
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som redovisas nedan rör därför endast den kroppsliga produkten bajs, vilken visat sig svårast 

att benämna i arbetssituationen (se 4.1.1) och behandlas i den semantiska analysen (4.2).  

 I tabell 1 redovisas benämningsvarianterna kontextvis: dokumentation/skrift, samtal 

kolleger, samtal brukare samt privat. Siffrorna under T anger det totala antalet benämnings-

förekomster från samtliga 32 informanter. Siffrorna inom parentes under numren 1, 2 och 3 

anger antalet förekomster för vardera informantgrupp: 1 äldreomsorgspersonal 13 st, 2 

personliga assistenter 5 st och 3 äldreomsorgspersonal 14 st. Streck (-) anger att 

benämningsvarianten ej förekommer i gruppen i fråga. Tillägget eng. markerar engelskspråkig 

benämningsvariant, och tillägget fackterm markerar fackspråklig benämningsvariant. 
 
Benämning       Dokumentation/Skrift    Sam. kolleger       Sam. brukare       Privat 
Bajs T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Avföring 28    (12)   (4)    (12) 22   (11) (3)  (8) 14   (6)  (3)  (5) 7    (4)   (1)  (2) 
Bajs 2      (0)     (1)    (1) 11   (4)   (1)  (6) 14   (5)  (1)  (8) 18  (8)   (4)  (6) 
A/a/Gjort A 3      (-)      (-)    (3) 0     (-)    (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)    (-)  (0) 
Sköter/Skött magen 1      (0)     (-)     (1) 3     (0)   (-)  (3) 5     (4)  (-)  (1) 2    (1)   (-)  (1) 
Skit 0      (-)     (0)     (0) 1     (-)   (1)  (0) 1     (-)   (1)  (0) 8    (-)   (2)  (6) 
Nr 2 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)   (-)   (1) 
Bajsat ner sig/Gjort ner sig 0      (0)     (-)     (0) 2     (0)   (-)  (2) 1    (1)   (-)  (0) 0    (0)   (-)  (0) 
Jag ska hjälpa dig ”vi ska 
byta” skydd/Vi ska byta 

0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 2     (-)   (-)  (2) 0    (-)    (-)  (0) 

RB=Rallybajs 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)    (-)  (1) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)    (-)  (0) 
Kacka 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)    (-)  (1) 
Gå på toaletten/toa/Vill gå på 
toa 

0      (0)     (-)     (0) 0     (0)   (-)  (0) 1     (0)  (-)   (1) 2    (1)   (-)  (1) 

Gjort stort 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)    (-)  (1) 0     (-)   (-)   (0) 0    (-)    (-)  (0) 
Poo (eng.) 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)    (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)    (1)  (-) 
Waste (eng.) 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)    (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)    (1)  (-) 
Diarré 0      (0)      (-)     (-) 1     (1)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Feces (fackterm) 1      (1)      (-)     (-) 0     (0)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Inkontinent 1      (1)      (-)     (-) 1     (1)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Försöker att undvika att prata 
om det 

1      (-)      (1)     (-) 1      (-)   (1)  (-) 1     (-)   (1)   (-) 0    (-)   (0)   (-) 

Ej svarat 0      ( -)     (-)      (0) 0     (-)   (-)   (0) 0     (-)   (-)   (0) 1    (-)   (-)   (1) 
	  
Tabell 1. Benämningsvarianter för bajs, avseende de fyra kontexterna.  
 

För att söka svar på frågeställning två – hur variablerna kön, modersmål, ålder och 

yrkeserfarenhet kan påverka attityden till att benämna kroppsliga produkter – så har 

informantgruppen kartlagts utifrån dessa fyra variabler. Nedan ges därmed en samman-

fattande översikt av denna kartläggning. Uppdelat på de fyra variablerna består informant-

gruppen av följande deltagare:  

Variabel kön: 
Kvinnor:	  22 informanter (69 procent)	  	  
Män: 2 informanter (6 procent)  
Ej uppgett könstillhörighet: 8 informanter (25 procent)	   
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Variabel modersmål: 
Svenska: 20 informanter (63 procent), 
Annat: 5 informanter (16 procent) 
Ej uppgett modersmål: 7 informanter (22 procent) 
 

För att variabeln ålder ska vara mer lättöverskådlig har jag delat in det totala antalet 

informanter i tre ålderskategorier från yngsta informant (19 år) till och med äldsta informant 

(62 år). 

Variabel ålder: 
Ålderskategori 1 (19–30 år): 9 informanter (28 procent)  
Ålderskategori 2 (31–45 år): 8 informanter (25 procent)  
Ålderskategori 3 (46–62 år): 7 informanter (22 procent).  
Ej uppgett ålder: 8 informanter (25 procent)  
 

Gällande variabeln yrkeserfarenhet visar informanternas svar på en relativt stor spridning. För 

att förenkla sammanställningen och för att förtydliga informanternas svar delas variabeln 

yrkeserfarenhet härmed in i kategorierna mindre än 10 år och mer än 10 år inom yrket: 

Variabel yrkeserfarenhet: 

• Mindre än 1 år: 3 informanter 
• 2–5 år: 8 informanter 
• 5–10 år: 1 informanter 
• 10–20 år: 6 informanter 
• Över 20 år: 7 informanter 
• Ej uppgett år inom yrket: 7 

informanter 
 

Vid beaktande av resultaten för de fyra variablerna kön, ålder, modersmål och 

yrkeserfarenhet så kan man väldigt grovhugget dra följande slutsatser om den totala 

informantgruppen (32 stycken).  

 

• De kvinnliga informanterna utgör majoritet.  

• Åldersfördelningen bland informanterna är relativt jämn.  

• Majoriteten av informanterna har svenska som modersmål.  

• De informanter som arbetat inom yrket mindre än 10 år är nästintill lika många som de 

som arbetat mer än 10 år.  

 

De individuella variabler som beaktats vid denna undersökning är alltså kön, modersmål, 

ålder och yrkeserfarenhet. Variablerna modersmål och kön påvisar i denna undersökning inte 

någon nämnvärd påverkan på inställningen till benämningar av kroppsliga produkter. En 

• <10 års yrkeserfarenhet:  
12 informanter (38 procent) 

• >10 års yrkeserfarenhet:  
13 informanter (41 procent) 

• Ej uppgett år inom yrket:  
7 informanter (22 procent) 
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trolig förklaring – förutom övriga individuella faktorer – till detta kan vara att de informanter 

som uppgav att de hade ett annat modersmål än svenska och de informanter som uppgav att 

de var män, var i klar minoritet mot de informanter som uppgav att de var kvinnor och de med 

svenska som modersmål.  

 Dock påvisade resultaten från enkätundersökningen att variablerna yrkeserfarenhet och 

ålder kan vara faktorer som inverkar på inställningen till benämning av kroppsliga produkter.  

 Totalt anger 22 av 32 informanter (69 procent eller ca två tredjedelar) att de inte upplever 

att det finns någon kroppslig produkt som är särskilt svår att benämna i någon situation – 

tillika att de inte upplever att det finns någon benämning som de använder i privatlivet, men 

aldrig i arbetssituationen. I detta sammanhang kan man urskilja ett visst samband mellan a) 

inställningen till benämningar av kroppsliga produkter och b) yrkeserfarenhet och ålder. 

 Nedan listas de informanter som svarat ”nej” på frågan om någon kroppslig produkt är 

särskilt svår att benämna i någon av arbetssituationerna, eller om det finns benämningar som 

de använder privat med aldrig i arbetssituationen. Av informanternas svar kan utläsas att den 

största andelen (38 procent) av de informanter som svarat ”nej” har mer än tio års 

yrkeserfarenhet, samt att den största andelen (35 procent) av informanterna är minst 46 år 

gamla. 

 

Variabel yrkeserfarenhet:         

• 24 procent har <10 års yrkeserfarenhet    
• 38 procent har >10 års yrkeserfarenhet    
• (38 procent har ej svarat)         

 

 

Sambandet mellan a och b kan därmed tolkas som att livserfarenhet och yrkeserfarenhet 

bidrar till att det upplevs som mindre problematiskt att benämna kroppsliga produkter.  

 Ett samband mellan a) inställningen till benämningar av kroppsliga produkter och b) 

yrkeserfarenhet och ålder kan även urskiljas om inställningen till benämning är den motsatta. 

Av totalt 32 informanter uppger 10 – 31 procent eller ca en tredjedel – att de upplever att det 

finns kroppsliga produkter som är svåra att benämna i någon av de tre vårdrelaterade 

situationerna dokumentation/skrift, i samtal med kolleger eller i samtal med brukaren. Tre av 

dessa tio uppger även att det finns benämningar som de använder i privatlivet, men aldrig i 

arbetssituationen. 

 Nedan listas de informanter som svarat ”ja” på frågan om någon kroppslig produkt är 

särskilt svår att benämna i någon av arbetssituationerna, eller om det finns benämningar som 

Variabel ålder: 

• 35 procent är 46–62 år 
• 26 procent är 31–45 år 
• 9 procent är 19–30 år 
• (30 procent ej svarat) 
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de använder privat med aldrig i arbetssituationen. I detta avseende skiljer sig procentsatserna i 

högre grad: 70 procent av informanterna som svarat ”ja” på frågan har mindre än tio års 

yrkeserfarenhet, samt är 70 procent av dessa informanter yngre än 30 år.  

 

Variabel yrkeserfarenhet:         

• 70 procent har <10 års yrkeserfarenhet    
Ø 40 procent har 2–5 års yrkeserfarenhet   
Ø 30 procent har <1 års yrkeserfarenhet   

• 30 procent har >10 års yrkeserfarenhet    
        

De höga procentsatser som uppvisas ovan är sannolikt en följd av att informantgruppen i sin 

helhet endast utgörs av 32 informanter, och att den andel som uppgett att det finns kroppsliga 

produkter som är särskilt svåra att benämna endast utgörs av 10 informanter. Dock kan 

informanternas svar tyda på att det möjligen är rimligt att dra slutsatsen att vissa kroppsliga 

produkter upplevs som svåra att benämna då den professionella och/eller den privata 

erfarenheten är låg, men att det upplevs som mindre svårt i och med att den professionella 

och/eller privata erfarenheten ökar.  

 

4.1.1  Svårast att benämna  
För läsningen av resultatredovisningen nedan – angående vilka kroppsliga produkter som 

upplevs som svåra att benämna – är det viktigt att veta att flera av informanterna har angett 

flera olika kroppsliga produkter. Läsaren bör alltså ha i åtanke att flera produktförekomster 

kan representera en och samma informant, och således notera skillnaden mellan antal 

förekomster och antal informanter. 

 

Av totalt 32 informanter har alltså 10 (31 procent) angivit att de upplever att det finns 

kroppsliga produkter som är svåra att benämna. Av dessa 10 informanter har 90 procent 

angivit att den kroppsliga produkten bajs är svår att benämna, och 70 procent av dessa 

förekomster avser kontexten i samtal med brukaren. Det förekommer även fyra förekomster 

som avser kontexten i dokumentation/skrift, och tre förekomster som avser kontexten i samtal 

med kolleger. 

 Tre informanter uppger den kroppsliga produkten urin som svår att benämna i olika 

situationer: två förekomster avser situationen dokumentation/skrift och två förekomster i 

samtal med brukaren. En förekomst avser situationen i samtal med kolleger. 

Variabel ålder:      

• 20 procent är 46–62 år 
• 10 procent är 31–45 år  
• 70 procent är 19–30 år 
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 En informant uppger den kroppsliga produkten slem som svår att benämna i samtal med 

kolleger. En annan informant uppger att det i dokumentation/skrift är svårt att benämna den 

kroppsliga produkten drägel, vilken en tredje informant uppger är svår att benämna i samtal 

med brukaren.  

 Den kroppsliga produkten bajs uppvisar därmed flest förekomster vid frågan om någon 

kroppslig produkt är särskilt svår att benämna (90 procent av förekomsterna avsåg denna 

produkt). Därtill uppvisar denna kroppsliga produkt flest benämningsvarianter: för att 

benämna bajs anger informanterna 17 olika benämningsvarianter, medan den kroppsliga 

produkt med näst flest benämningsvarianter – kiss – uppvisar 11 benämningsvarianter.  

 Det höga antalet benämningsvarianter för den kroppsliga produkten bajs kan därmed tyda 

på en överlexikalisering (Milles 2006:164) på grund av dels en historisk tabubeläggning 

(Ljung 2007:32–36), dels en rådande tabubeläggning där vissa företeelser – som naturalia – 

anses fult att prata om (Byrman 1989:19). 

 

Resultaten från enkätundersökningen tyder alltså på att bajs är den kroppsliga produkt som 

upplevs som svårast att benämna i arbetssituationen – främst i kontexten i samtal med 

brukaren – därmed avhandlas denna kroppsliga produkt i den semantiska analysen nedan. 

 

4.2  Semantisk analys 
Under denna rubrik är syftet att försöka besvara frågeställningarna tre och fyra: vilka 

språkliga strategier som informanterna använder för att benämna den kroppsliga produkten 

bajs, samt hur kontexten inverkar på dessa strategier.   

 Resultaten från enkätundersökningen visar på två övergripande strategier för att benämna 

bajs – användande av synonymer och fokusförflyttande formning – samt en tydlig kontextuell 

inverkan på valen av benämningar.  

  

4.2.1 Strategi 1 – användande av synonymer 
I enkätundersökningen framkommer att den vanligaste strategin för att benämna den  

kroppsliga produkten bajs är att använda synonymer. Alm-Arvius skriver följande om 

synonymer: ”It is a well-known fact that there are hardly any absolute synonyms in natural, 

human languages. Instead, we usually find just near-synonyms or partial synonyms. […] 

Many near-synonyms have different stylistic value” (1998:53).  
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 Även i Nationalencyklopedin anges det på ett liknande sätt att begreppet synonym i 

praktiken snarast betecknar näraliggande betydelse, och att synonymer ofta utvecklar en 

skillnad i sitt stilvärde (Synonym, Nationalencyklopedin 2013).  

 De synonymer som informanterna angivit kan kategoriseras i en hyponymisk skala (efter 

Vogel 2011:31–35) på följande sätt, se figur 1:  

 

	  
Figur 1: Hyponymisk kategorisering 
 

Den överordnade nivån utgörs av begreppet kroppslig produkt – i detta fall benämningar av 

den kroppsliga produkten bajs. Informanterna anger, förutom benämningen bajs, att de 

använder synonymerna: avföring, feces, skit, nr 2 och kacka. Dessa synonymer återfinns på 

basnivån eftersom de kan ses som betecknande prototyper (Vogel 2011:35–36).  

 Nämnvärt är att en informant anger de engelskspråkiga benämningarna poo och waste, 

vilka skulle kunna behandlas som de svenska benämningarna bajs och avföring [min 

översättning]. För att inkludera dessa benämningar krävs dock ett vidgat perspektiv som 

kanske lämpar sig bättre för en undersökning med en internationell vinkling – därav 

inkluderas inte dessa två benämningar i kategoriseringen. 

 Tre av informanternas benämningsvarianter kan närmast tolkas som preciseringar: A/a är 

förkortningar av avföring och preciserar stor eller liten mängd, medan både RB = Rallybajs 

och diarré preciserar lös konsistens. Därav inordnas dessa benämningar på den underordnade 

nivån i den hyponymiska skalan.  

 Samtliga synonymer på basnivån i skalan har alltså principiellt samma kärnbetydelse 

(Järborg 2010:137): de beskriver den kroppsliga produkten. Dock uppvisar synonymerna 

skillnader i sitt stilvärde – de har alltså inneboende underbetydelser (ibid.) – vilket kan 

förklara varför synonymerna bajs, skit, nr 2 och kacka främst anges de mer informella 

kontexterna, medan feces och avföring i de mer formella kontexterna.  

  Alm-Arvius skriver att synonymers olika stilvärde bidrar till att olika lexikala enheter 

tillpassas och förväntas i olika kommunikativa situationer (1998:53). Det är därmed högst 

troligt att de kommunikativa situationer som undersökningens informanter verkar i – det vill 

säga de fyra olika kontexterna – kan motivera varför vissa benämningar för den kroppsliga 

Överordnad nivå          Kroppslig produkt 

Basnivå          Bajs          Avföring          Skit             Nr 2             Feces          Kacka 

Underordnad nivå          Diarré          RB = Rallybajs          A/a 
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produkten väljs framför andra. Detta resonemang styrks även av tanken om att en formell 

språklig stil hänger ihop med en formell situation, och på samma sätt en informell situation 

och en informell språklig stil (Einarsson 2013:194–196). 

 De fyra kontexternas formalitetsgrad kan baseras på att lagar och riktlinjer i olika grad 

påverkar språkbruket inom vård och omsorg. På en sådan grund kan dokumentation/skrift ses 

som den mest formella situationen, då dokumentation inom verksamhetsområdet styrs av 

lagar (se 2.1). Även brukarbemötande (vari kontexten i samtal med brukaren ingår) styrs av 

lagar (LSS 1993:387), men kan ses som en mindre formell situation än dokumentation/skrift 

då brukarbemötande avser muntlig interaktion i stället för skriftlig framställning. Kontexten i 

samtal med kolleger kan tolkas som en mer informell situation då språkbruket mellan kolleger 

inte styrs av lagar eller direktiv, men ingår i en formell – professionell – kontext. Kontexten 

privat utgör således en informell situation.    

 I enkätundersökningen visar resultaten att för samtliga kontexter gäller att de två vanligaste 

benämningarna för bajs är synonymerna avföring och bajs. Benämningen avföring används 

främst i den skriftliga kontexten, för vilken 28 av 32 informanter anger denna benämning. 

Gällande benämningen bajs är förhållandet det omvända – benämningen bajs återfinns bara i 

2 förekomster avseende den skriftliga kontexten, medan benämningen däremot uppvisar 18 

förekomster avseende den privata kontexten. Den låga synonymvariationen gällande den 

skriftliga kontexten kan eventuellt även förklaras av att lagstadgade regler (se 2.1) till viss del 

styr informanternas formning i denna kontext. Både Karlsson och Nikolaidou (2012) och 

Rösare (2012) påvisar också i sina undersökningar att omsorgspersonal kan uppleva 

svårigheter rörande skriftlig dokumentation på grund av dokumentationens många syften, 

flera mottagare och de restriktioner som föreligger den skriftliga framställningen (Rösare 

2012:34). Regler för dokumentation kan därför eventuellt bidra till att informanterna upplever 

ett högre krav på formalitet avseende den skriftliga kontexten. Exempelvis skriver en 

informant att: [m]an tänker sig noga för innan man skriver ngt, eftersom att det sedan finns 

kvar.  

 Informanternas benämningsangivelser i förhållande till de olika kontexterna är därmed 

goda exempel på flera kognitiva semantiska aspekter, till exempel: 

 

• att kontexten – professionell–privat eller formell–informell – inverkar på formningen.  
• att språklig betydelse skiljer sig mellan språkbrukare (som ålderns inverkan på 

inställningen till benämning, se 4.1).  
• att språklig betydelse är kopplat till erfarenhet och användning (som 

yrkeserfarenhetens inverkan på inställningen till benämning, se 4.1).  
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4.2.2  Strategi 2 – fokusförflyttande formning  
Den andra strategin som informanterna använder för att benämna bajs är fokusförflyttande 

formning. Den fokusförflyttande formningen kan beskrivas på två olika sätt: dels genom 

grader av undvikande, dels genom konceptuella metonymier. 

 

4.2.2.1 Fokusförflyttande formning genom undvikande  

Ovan framlades kontexten i samtal med brukaren som den näst mest formella situationen, och 

som nämndes i resultatredovisningen så upplever informanterna att den kroppsliga produkten 

bajs är svårast att benämna i denna kontext (se 4.1.1). Den språkliga strategi informanterna 

använder i denna kontext kan därmed förklaras som fokusförflyttande formning genom olika 

grad av undvikande. Figur 2 är utformad stegvis med pilar för att tydliggöra den 

fokusförflyttande strategin från benämnande till undvikande. Siffrorna inom parentes anger 

antal benämningsförekomster i enkätundersökningen. 
 

BENÄMNANDE → 1 Avföring (14), Bajs (14), Skit (1) → 2 Gjort A/a (1) → 3 Gjort ner 
sig (1) → 4 Sköter magen (5) → 5 Jag ska hjälpa dig, ”vi ska byta”, skydd (2) → 6 Gå på 
toaletten (1) → 7 Försöker att undvika att prata om det (1) → UNDVIKANDE 
 
Figur 2. Fokusförflyttande formning genom grader av undvikande. 
 

I det första steget benämns den kroppsliga produkten och den kroppsliga produkten 

synliggörs (därav är texten i fetstil). I nästa steg sätts processen gjort i fokus, i stället för den 

kroppsliga produkten som benämns bara genom förkortningarna A respektive a. Även i det 

tredje steget sätts processen i fokus, men den kroppsliga produkten undviks helt. Därmed är 

det endast formningen gjort ner som tydliggör att en kroppslig process resulterat i en produkt, 

kiss eller bajs. På det fjärde steget ligger fokus på kroppen medan den kroppsliga produkten 

är underförstådd. På det femte steget ligger fokus på det material som, så att säga, fångar upp 

den kroppsliga produkten. Även vid denna formning råder det stor oklarhet beträffande vilken 

kroppslig produkt som avses – om ens någon. Formningen kräver således en kontextuell 

förankring för att kunna tolkas. I det sjätte steget sätts det rum där aktiviteten utförs i fokus, 

medan den kroppsliga produkten helt undviks. Även vid denna formning är det oklart vilken 

kroppslig produkt som åsyftas. På det sista steget återfinns citatet: ”Försöker att undvika att 

prata om det.” I detta fall påtalar informanten själv den totalt undvikande strategin. 
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4.2.2.2  Fokusförflyttande formning genom metonymier 

Den fokusförflyttande formningen kan även förklaras som formning genom metonymier. En 

metonymi är som tidigare nämnts en konceptuell process där man låter en enhet stå för en 

annan, och att det finns ett samband mellan dessa två enheter (Vogel 2011:72). De 

fokusförflyttande formningarna som informanterna angivit kan uttryckas genom konceptuella 

metonymier. Dessa diskuteras nedan baserat på Vogel (2011:71–76).  

 
Konceptuell metonymi Språklig metonymi 
Processen för resultatet Gjort A/a, Gjort ner sig 

 

I båda dessa språkliga metonymier är det processen för den kroppsliga produkten som 

fokuseras. Processen gjort lyfts fram medan den kroppsliga produkten ”tonas ner” genom 

användning av förkortningarna A/a i stället för en direkt benämning, respektive helt ”göms 

undan” genom formningen med partikelverbet ner och pronomenet sig. I den språkliga 

metonymin gjort ner sig kan formningen ses som anläggande av ett negativt perspektiv – 

detta genom av användningen av partikelverbet ner, vilket ofta används för att 

konceptualisera något negativt (Strzelecka 2003:47). Formningen med partikelverbet ner och 

det reflexiva objektpronomenet sig antyder också att producenten ”utsätts” för den kroppsliga 

produkten till exempel på grund av bristande kroppskontroll.  

 
Konceptuell metonymi Språklig metonymi 
Kroppsdelen för produkten Sköter magen 

 

I denna språkliga metonymi får magen representera mag- och tarmkanalen och dess 

kroppsliga process som, underförstått, resulterat i den kroppsliga produkten bajs. Verbet 

sköter antyder kroppslig kontroll och anlägger därmed ett positivt perspektiv eftersom verbet 

sköter konnoterar kontroll och ansvar.  

 
Konceptuell metonymi Språklig metonymi 
Platsen för händelsen Gå på toaletten 

 

Den språkliga metonymin gå på toaletten bygger på den konceptuella metonymin platsen för 

händelsen. Lexemet toaletten kan därmed representera rummet där toalettstolen, på vilken 

man sitter när den kroppsliga produkten – bajs eller kiss – lämnar kroppen. Att gå på toaletten 
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skulle i en konkret betydelse kunna vara ”att fysiskt manövrera sina ben in i ett rum där en 

toalettstol finns”. Genom den språkliga metonymin är det alltså toaletten, det rum där 

toalettstolen inryms, som är den enhet som står i fokus – i stället för den konkreta kroppsliga 

produkten. Detta på grund av att verbet gå och verbpartikeln på bildar en struktur som snarast 

fokuserar processen som föreligger en kroppslig produkt i stället för en faktisk produkt. Då 

den kroppsliga produkten inte benämns krävs således en kontextuell förförståelse av utsagan 

för att mottagaren ska förstå vilken typ av kroppslig produkt som avses. 

 
Konceptuell metonymi Språklig metonymi 
Materialet för objektet Jag ska hjälpa dig ”vi ska byta” skydd 

 

Den språkliga metonymin jag ska hjälpa dig ”vi ska byta” skydd bygger på den konceptuella 

metonymin materialet för objektet då materialet är den enhet som fokuseras, i stället för den 

kroppsliga produkten som personalen avser att avlägsna. Även vid denna användning av en 

språklig metonymi så undviks benämning av den konkreta kroppsliga produkten och fokus 

läggs i stället på den aktivitet som efterföljer – och beror på – den kroppsliga produkten. 

 

Undvikande formning genom fokusförflyttning kan eventuellt förklaras med att en 

språkbrukares formning i denna kontext – mer eller mindre medvetet – är styrt av en rad 

faktorer som:  

 

• direktiv (som LSS 1993:387), 

• påverkan av en historisk tabubeläggning (Ljung 2007:34–36), 

• av vem mottagaren är och hur språkandesituationen ser ut (Einarsson 2013:194),  

• att en viss språklig stil förväntas (Alm-Arvius 1998:53), 

• och att formning är perspektivisk (Vogel 2011:43). 

 

4.2.3  Övriga kroppsliga produkter 
I den semantiska analysen avhandlas endast den kroppsliga produkten bajs. Dock ska 

undersökningens övriga kroppsliga produkter inte lämnas därhän, utan avhandlas kort i detta 

avsnitt. Förutom den kroppsliga produkten bajs ingick även de nio kroppsliga produkterna 

blod, drägel, kiss, kräks, mjäll, slem, snor, var och öronvax vilka kategoriserades på följande 

sätt (se även 3.1.1):  
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• Produkter som har processats/in–ut-produkter: bajs, kiss och kräks. 
• Produkter som uppstår på grund av yttre påverkan: blod och var.  
• Produkter ur näsa och mun: snor, slem och drägel.  
• Produkter på kroppens yta: mjäll och öronvax.  

 

De kroppsliga produkterna blod, mjäll, slem, snor, var och öronvax verkar, enligt 

informanternas svar, inte upplevas som särskilt svåra att benämna i någon situation: färre 

synonymer anges för dessa kroppsliga produkter, och den kroppsliga produkten benämns – i 

högre grad än att benämning undviks (se bilaga 1).  

 Nämnvärt är dock att de kroppsliga produkterna drägel, kiss och kräks uppvisade liknande 

tendenser som de för den kroppsliga produkten bajs – det vill säga att flera synonymer angavs 

och benämning av den kroppsliga produkten undviks genom fokusförflyttning.  

 Nämnvärt är att drägel är den kroppsliga produkt som flest informanter angivit att de ej 

pratar om med brukaren (3 informanter). Avseende denna produkt har även flest informanter 

valt att ej ange någon benämning alls (5 avseende kontexten i samtal med kolleger, 6 

avseende övriga tre kontexter).  

 En förklaring till inställningen till benämnande kan eventuellt vara kopplat till vilken 

kategori som den kroppsliga produkten i fråga tillhör. De kroppsliga produkterna kiss, kräks 

kan i likhet med bajs ses som ”in–ut-produkter” (det vill säga att föda och vätska har stoppats 

in i kroppen, processas och sedan kommer ut ur kroppen). Därav kan det vara möjligt att 

dessa tre kroppsliga produkter upplevs som mer problematiska att benämna: dels för att de 

betecknande lexemen tillskrivs negativa konnotationer (Järborg 2010:139), dels för att 

benämning, produkt och process belagts med tabu (Byrman 1989:19, Ljung 2007:34–38).  

 En annan möjlig förklaring till att de kroppsliga produkterna kiss, kräks och även drägel 

hanteras med likande strategier som de för den kroppsliga produkten bajs, kan eventuellt 

hänga ihop med synen på kroppslig kontroll. Som framlades i 4.2.2.2 – i fallet med den 

språkliga metonymin sköter magen – så kan lexem som konnoterar kontroll anlägga ett 

positivt perspektiv, och därmed ses som en positiv, mänsklig egenskap. I motsats till kontroll 

kan då bristande kontroll ses som en negativ egenskap. Exempelvis kan perspektiven mellan 

påståendena tappa kontrollen, noll kontroll och full kontroll, kontroll på situationen jämföras. 

Att påtala för att brukare att brukarens kroppsliga kontroll har brustit, det vill säga att 

brukaren har tappat kontrollen över sig själv (på grund av sjukdom, ålderdom etc.) kan 

därmed vara en anledning till att vissa kroppsliga produkter upplevs som svårare att benämna 

än andra. Särskilt kroppsliga produkter som är tabubelagda (Byrman 1989:19) och kroppsliga 

produkter som hör samman med kroppsliga funktioner som man enligt samhälleliga normer 
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”bör” kunna kontrollera: som tarm- och urintömning och munnen (det vill säga att saliv inte 

blir drägel). Resonemanget om att kroppslig kontroll – eller bristen på sådan – kan inverka på 

inställningen till att benämna kroppsliga produkter kan styrkas av två citat från 

enkätundersökningen: ”Kan vara svårt att benämna ex avföring om det har misslyckats. Mer 

för att inte den boende ska känna sig ’misslyckad’, ’bortgjord’.”, ”Man vill inte kränka 

brukaren om hen tex ’bajsat på sig’. Skriver hellre runt ordet bajs som om det skedde en 

olycka och sedan litet eller stort ’A’.” 

 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att även om bajs är den enda kroppsliga produkt som 

behandlats i den semantiska analysen, kan det vara troligt att samma strategier används för att 

benämna samtliga kroppsliga produkter. Det vill säga att de kroppsliga produkterna antingen 

benämns genom direkt benämning, genom synonymer eller genom fokusförflyttning – men i 

olika hög grad beroende på vilken kroppslig produkt som avses benämnas.  

 

 

5  Slutsatser och diskussion 
 

Under denna rubrik framläggs undersökningens slutsatser. Dessa diskuteras ur ett 

språksociologiskt perspektiv avseende dels undersökningens resultat, dels språksamhället i 

stort. 

 

5.1  Slutsatser 
Undersökningens syfte är att utifrån fyra frågeställningar ta reda på hur kroppsliga produkter 

benämns inom vård och omsorg. För att belysa undersökningens utfall görs härmed en kort 

sammanfattning där de fyra frågeställningarna efterföljs av sina slutsatser. Avslutningsvis 

diskuteras undersökningens hypotes och de resultat som styrker hypotesens rimlighet.  

 Avseende frågeställning ett – vilka ord och uttryck informanterna använder – besvaras 

denna genom informanternas benämningsvarianter (se bilaga 1). Övergripande om 

benämningsvarianterna kan dock sägas att resultatet visar på en lägre spridning av 

benämningsvarianter för vissa kroppsliga produkter, medan andra – som till exempel bajs, 

kiss, kräks och drägel – visar på en större spridning av benämningsvarianter. Av 

informanternas benämningsvarianter och övriga enkätsvar framkom även att 31 procent av 
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informanterna upplever att det finns kroppsliga produkter som är svåra att benämna i den 

professionella kontexten, och av dessa 31 procent angav 90 procent att bajs är den kroppsliga 

produkt som upplevs som svårast att benämna. 

 Frågeställning två – hur variablerna kön, ålder, modersmål och yrkeserfarenhet kan 

påverka inställningen till att benämna kroppsliga produkter – besvaras genom en kartläggning 

av informantgruppen som helhet. Som påvisades i 4.1 så uppvisade variablerna kön och 

modersmål inte någon tydlig inverkan på inställningen till att benämna kroppsliga produkter. 

Däremot kan ett samband urskiljas mellan variablerna ålder och yrkeserfarenhet och 

inställningen till att benämna kroppsliga produkter – där högre ålder och längre 

yrkeserfarenhet tyder på en mer oproblematisk inställning till att benämna kroppsliga 

produkter, och vice versa vid lägre ålder och kortare yrkeserfarenhet. 

 Frågeställning tre och fyra – angående vilka språkliga strategier som används, och hur 

kontexten påverkar valet av dessa språkliga strategier – avhandlas i den semantiska analysen 

(se 4.2). I analysen framläggs att två huvudsakliga strategier används för att benämna den 

kroppsliga produkten bajs: dels användande av synonymer, dels fokusförflyttande formning 

vilket kan förklaras dels genom grader av undvikande och genom konceptuella metonymier. I 

analysen påvisas även en relativt tydlig koppling mellan den språkliga stilen och 

språkandesituationen: i den formella kontexten används mer formella benämningar med mer 

neutrala konnotationer (till exempel avföring), medan mer informella och konnotationsrika 

benämningar (till exempel skit) används i de mer informella kontexterna. 

 Den hypotes som initialt framlagts för prövning var den att bajs är en kroppslig produkt 

som i arbetssituationen upplevs som svår att benämna och därmed benämns med vaghet. 

Av enkätundersökningen fram gick det att bajs är den kroppsliga produkt som upplevs som 

svårast att benämna (se 4.1.1), vilket är ett resultat som styrker hypotesens rimlighet. Att 

hypotesen kan hållas för rimlig baseras på de att denna produkt uppvisade flest 

benämningsvarianter – vilket kan tyda på en överlexikalisering (Milles 2003:164) – och att 

flest informantsvar styrker en sådan inställning.  

 

5.2  Diskussion  
Informanterna i denna undersökning kommer i hög utsträckning i kontakt med både de 

kroppsliga produkter som inkluderats i undersökningens urval, men troligen även en hel del 

andra kroppsliga produkter – därmed ingår det i viss mån i informanternas yrke att benämna 

kroppsliga produkter på något sätt. Genom enkätundersökningen visar informanterna därmed 
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på hur de gör när de benämner de utvalda kroppsliga produkterna – trots att det inte verkar 

finnas några rekommendationer för hur man bör.  

 Som nämndes i 2.1 så återfinns inga benämningsvarianter för kroppsliga produkter i 

Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsens termbank 2013), och inga rekommendationer 

avseende kroppsliga produkter i utvalda handböcker avsedda för yrkesverksamma inom vård 

och omsorg (se 2.1). Eventuellt kan denna frånvaro av ett rekommenderat språkbruk avseende 

kroppsliga produkter bero på en uppfattning om att grundläggande fysiska företeelser inte bör 

genomgå en terminologisk utredningsprocess eller inordnas som rekommenderade begrepp 

avsedda för vissa verksamheter, kanske med tanken om att främja ett friare språkbruk i 

verksamheter som i övrigt är relativt regelstyrda (se 2.1). 

 En sådan önskan om att allmänspråkliga benämningar ska användas – i stället för att 

rekommenderade benämningar – stödjs av Kerstin Wennströms rekommendation att 

omsorgspersonal ska använda ”vanlig enkel svenska” (1997:60). Men i och med att språklig 

betydelse är perspektivisk och användnings- och erfarenhetsbaserad (Vogel 2011:21–24) kan 

Wennströms rekommendation, i praktiken, innebära att benämningar med olika stilvärden 

används – vilket också enkätundersökningen påvisar (se bilaga 1).  

 Karlsson och Nikolaidou påvisar i sin undersökning att omsorgspersonal upplever att det 

kan vara svårt att uttrycka sig i skrift eftersom att tydligt utformade lagar deklarerar att 

dokumentation ska utformas på ett sätt så att den inte upplevs som kränkande (Karlsson & 

Nikolaidou 2012:245). En rädsla för att uttrycka sig på kränkande sätt i en kontext som är 

reglerat av lagar kan därmed bidra till att informanterna upplever att vissa kroppsliga 

produkter är svårare än andra att benämna, något en informant även uttrycker: ”I fråga om 

personen har bajsat. Mkt kränkande för vissa”. Att fritt välja benämningar kan således 

resultera i att språkbrukare upplever en osäkerhet i vilka som är regelrätta att använda i 

arbetssituationen. Om så, så skulle frånvaron av rekommendationer kunna vara en orsak till 

att 31 procent av informanterna uppger att de upplever att det finns kroppsliga produkter, och 

då främst bajs, som är särskilt svåra att benämna i arbetssituationen. Ett fritt val av 

benämningar kan också resultera i att benämningar med olika stilvärden används och 

misstolkas – vilket inte är i linje med Socialstyrelsens terminologiarbete som syftar till att 

missförstånd ska undvikas (Socialstyrelsen 2013g). Dock syftar Socialstyrelsens 

terminologiarbete främst till att fastställa olika begrepps innebörd, eller vad något är – och 

vad bajs egentligen är råder det nog ingen större oenighet om. För ordningens skull kan dock 

förtydligas att en sökning på bajs i Svensk Ordbok, på Nationalencyklopedins webbplats, 

resulterar i svaret att bajs är ett substantiv som betyder avföring (Bajs, Nationalencyklopedin 
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2013). Söker man då på avföring finner man definitionen: en ”[…]benämning på det som blir 

kvar efter födans passage och bearbetning i mag–tarmkanalen och som töms via ändtarmen 

[…]”(Avföring, Nationalencyklopedin 2013). 

 Enligt Svensk Ordbok är bajs alltså avföring. Dock är det benämningen bajs som i denna 

undersökning valts ut som allmänspråklig benämning för den kroppsliga produkten. Söker 

man då en etymologisk redogörelse för orden bajs och avföring kan det ses som lätt 

överraskande att inget av orden återfinns i Svenska Akademiens Ordbok (härefter SAOB). 

Avsaknaden av orden i SAOB kan å ena sidan ses som ett försummande av allmängiltiga ord 

– men kan å andra sidan bero på en kombination av den historiska tabubeläggningen (Ljung 

2007:34–36) och att bokstäverna A och B avhandlades i början av sekelskiftet 1900 (Om 

skillnaden mellan SAOB och SAOL, Svenska Akademiens Ordbok 2013). 

 För den vidare läsningen ska klargöras att de definitioner som Svensk Ordbok gör, för 

respektive bajs och avföring, inte på något sätt ifrågasätts. Däremot uppstår frågor kring det 

tillägg som finns i Svensk Ordbok, avseende bajs: ⟨barnspr.⟩  (Bajs, Nationalencyklopedin 

2013). Svensk Ordbok gör även detta tillägg avseende kiss (Kiss, Nationalencyklopedin 

2013). Benämningarna bajs och kiss anses alltså tillhöra barns kronolekt (Einarsson 

2013:190). Med stöd i tankarna om att tabu uppstår ”[…] då vi överskrider förbjudna gränser, 

dvs blandar samman sådant som vi lärt oss att man bör hålla isär” (Byrman 1989:17) menar 

jag därför att ”barnspråkliga” benämningar som bajs och kiss kan ses som tabubelagda då de 

kroppsliga produkterna kommer från en äldre, vuxen, människa. Till exempel skriver en 

informant att bajs är svårt att benämna i samtal med brukaren, detta med förklaringen: ”Om 

brukaren är vuxen kan det vara pinsamt.”  

 Dock motsäger enkätundersökningens resultat mitt resonemang om en tabubeläggning 

kopplat till kronolekt: benämningen bajs anges i lika många fall som benämningen avföring 

(se 4.1) när samtalspartnern är brukaren. Dock håller jag det för möjligt att denna balans 

mellan benämningarna skulle kunna förklaras av den typ av verksamhet som informanterna 

arbetar i, det vill säga med en brukargrupp där demens är vanligt förekommande. Exempelvis 

skriver en informant: ”Det kan vara svårt att veta om man ska använda bajs för att förenkla 

eller avföring för att det ’låter bra’”.    

 Att vissa benämningar tillskrivs en viss kronolekt (Einarsson 2013:190) skulle därmed 

kunna vara en förklaring till varför benämningen bajs i väldigt låg utsträckning används i den 

mest formella kontexten dokumentation/skrift (se 4.1). 

 Benämningen skit är i detta sammanhang även intressant eftersom att lexemet skit i dag är 

ett förhållandevis vanligt förekommande förstärkande prefix, och även i sammansättningar 
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som uttrycker något positivt – som skitbillig, skitbra och skitbussig. Därtill förekommer skit 

som interjektion (Skit, Nationalencyklopedin 2013). Trots detta så anger endast en informant 

skit som benämning för den kroppsliga produkten i den professionella kontexten (8 

informanter anger att de använder denna benämning privat). Detta kan eventuellt förklaras av 

vissa ord upplevs som mindre stötande då de används som interjektioner, än när de används 

för att beskriva någonting verkligt (Ljung 2007:38). Informanternas reservation mot att 

använda skit kan därmed eventuellt ha en koppling till benämningens stilvärde som en 

beskrivande benämning i arbetssituationen. Rent spekulativt håller jag det även för möjligt att 

lexemet skit i samma situation kan ses som relativt oproblematiskt som förstärkande prefix 

eller som interjektion. Dock är enkätens utformning bristfällig i fråga om att tolka 

informanternas attityd till benämningarnas polysema, det vill säga flera, betydelser (Alm-

Arvius 1998:56–57). Enkätens utformning utgör även begränsade möjligheter till att uttala sig 

om informanternas inställning till ett rekommenderat språkbruk avseende kroppsliga 

produkter, det vill säga om rekommenderade benämningar hade underlättat benämnandet av 

kroppsliga produkter. Då enkätundersökningen inte kan dra någon slutsats om detta kan det 

vara möjligt att det jag upplever som ett osynliggörande av språkbruk avseende kroppsliga 

produkter inte innebär ett problem för omsorgspersonal överlag. Enkätundersökningen visar 

trots allt på att 69 procent av informanterna anser att det är oproblematiskt att benämna 

kroppsliga produkter. Dock kan eventuellt denna höga procentsats bero på informanternas 

inställning till att fylla i enkäten: detta eftersom det går fortare för en informant att kryssa i 

”nej” än att kryssa i ”ja” och då ange ett svar. Enkätens utformning kan i detta avseende ha 

bidragit till felkällor för undersökningens resultat.  

 

5.3  Sammanfattning och forskningsförslag 
Som redovisas ovan så visar undersökningen på vilka olika ord och uttryck, och vilka olika 

språkliga strategier som informanterna använder för att benämna tio utvalda kroppsliga 

produkter. Därtill styrks undersökningens hypotes – att bajs är en kroppslig produkt som 

upplevs som svår att benämna i arbetssituationen och därmed benämns med vaga uttryck – av 

informanternas enkätsvar. Att informanternas svar styrker hypotesens rimlighet samt att 

ungefär en tredjedel av informanterna uppger att de upplever att vissa kroppsliga produkter är 

svåra att benämna i arbetssituationen, kan således ses som undersökningens huvudresultat. Att 

ungefär två tredjedelar av informanterna anger att de inte upplever att någon kroppslig 
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produkt är svår att benämna i arbetssituationen kan å andra sidan ses som ett glädjande 

resultat.  

 Dock kan denna undersökning endast uttala sig om de resultat som kommit av den 

undersökta informantgruppen – som till antalet endast utgörs av 32 informanter – och 

undersökningens slutsatser bör sålunda inte ses som generella för fackområdet vård och 

omsorg. Emellertid kan undersökningens resultat vara en indikation på hur språkbruket inom 

fackområdet ser ut, samt vilka inställningar som finns beträffande benämningar av kroppsliga 

produkter. Vidare kan både den semantiska analysen och diskussionen ovan vara färgade av 

mina tolkningar, vilket ger skäl till vidare undersökningar i ämnet. Med detta sagt överlämnar 

jag med varm hand några tankar som vid framtida forskning kan synliggöra nya resultat.  

 

• Exempelvis hade sammanslagningarna av benämningsvarianter kunnat göras 

annorlunda, och andra allmänspråkliga benämningar än de som valts ut hade kunnat 

användas. Fler kroppsliga produkter hade även kunnat inkluderas i undersökningen, 

exempelvis: menstruationsblod och sperma. Även kroppsdelar, kroppsliga företeelser 

och hjälpmedel hade kunnat inkluderas, exempelvis: slida, penis, anal; gaser, rapar, 

erektion, utlösning; inkontinensskydd/blöja. Därtill hade andra kontexter kunnat 

beaktas, som till exempel i samtal med anhöriga, 

• Enkäten hade även kunnat utformas annorlunda och intervju och/eller associationstest 

hade kunnat kompletterat, eller tillämpats i stället för enkätundersökningen. Andra 

alternativa undersökningsmetoder som hade kunnat resultera i mer fruktbara resultat 

hade varit en undersökning av autentiskt dokumentationsmaterial eller en 

observationsstudie. 

• För att få en mer nyanserad bild av ämnet, benämningar av kroppsliga produkter inom 

vård och omsorg, hade andra typer av informantgrupper kunnat undersökas – så som 

omsorgspersonal som arbetar med barn och ungdomar, och omsorgspersonal med 

svenska som andraspråk. Framförallt hade en större informantgrupp understött 

resultatens tillförlitlighet, och därmed bidragit till att synliggöra ämnets relevans för 

en allmän diskussion rörande denna typ av språkbruk. En undersökning av hur 

brukarna upplever detta språkbruk hade även utgjort ett viktigt perspektiv som hade 

gynnat denna undersökning, men kanske främst hade kunnat vara behjälpligt för 

omsorgspersonalens praktiska arbete.  
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6  Slutord 
 

Sammantaget kan jag efter denna undersökning fastslå att trots att kroppsliga produkter finns 

väl definierade i ordböcker och lexikon – och ingår i de flesta människors encyklopediska och 

språkliga kunnande – så påvisar undersökningen att vissa kroppsliga produkter, i högre grad 

än andra, kan upplevas som svåra att benämna i arbetssituationen. Genom att denna 

undersökning kan belysa detta så kanske språkbruk rörande kroppsliga produkter framledes 

kan få ta större plats när språkfrågor inom området diskuteras – så att språkbruket avseende 

denna specifika kategori förhoppningsvis kan underlättas. I anslutning till detta är det även på 

sin plats att poängtera att denna undersökning inte har för avsikt att förorda ett kontrollerat 

språkbruk avseende kroppsliga produkter. Avsikten med denna undersökning är snarast att 

påvisa att språkbruk avseende denna allmängiltiga, men väldigt känsliga, kategori ibland kan 

upplevas som problematiskt i den professionella kontexten – och därmed bör tas hänsyn till 

under både utbildning och yrkesverksamhet.  

 Avslutningsvis vill jag även betona att de resultat som framkommit i denna undersökning 

med största sannolikhet beror på att den språkliga betydelsen är perspektivisk (Vogel 

2011:21), och att vi alla väljer vår egen formning av världen och företeelserna i den. Med 

detta sagt avslutas denna uppsats med en återupprepning av den kognitiva semantikens tanke 

om att språket påverkar tanken, och att tanken påverkar språket – och således formningen 

(Vogel 2011:45). Jag låter min personliga favorit uttrycka detta och sätter härmed punkt. 

 

        Inget i sig är ont eller gott, det är tanken som bestämmer vilket det är. 

                     Hamlet, William Shakespeare  
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Bilagor 
Bilaga 1. Enkät med missivbrev 
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ENKÄTUNDERSÖKNING	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Handledare:	  
Emma	  Nilsson,	  Professionell	  svenska	  C	  	   	   	   	   Annika	  Bergström,	  universitetslektor	  
Institutionen	  för	  nordiska	  språk	   	   	   	   	   	   	   i	  svenska	  språket	  
emmasnilsson88@gmail.com	   	   	   	   	   	   	   	   Institutionen	  för	  nordiska	  språk	  
073-‐843	  74	  40	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   annika.bergstrom@nordiska.uu.se	  
	  
	   	  
Undersökningens	  syfte	  
Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  omsorgspersonal	  
benämner	  kroppsliga	  produkter.	  	  
	   	  	  
Undersökningens	  svar	  kommer	  att	  utgöra	  det	  statistiska	  materialet	  i	  min	  
kandidatuppsats	  i	  Professionell	  svenska	  C.	  De	  svar	  som	  insamlas	  är	  alltså	  endast	  
avsedda	  att	  användas	  i	  utbildningssyfte.	  Jag	  vill	  också	  poängtera	  att	  denna	  undersökning	  
enbart	  har	  ett	  språkvetenskapligt	  intresse	  och	  därför	  är	  det	  endast	  benämningar	  av	  
kroppsliga	  produkter	  som	  studeras.	  Undersökningens	  syfte	  är	  inte	  att	  studera	  
omsorgspersonalens	  konkreta	  arbete.	  	  
	  
Frågorna	  
Anledningen	  till	  att	  jag	  ställer	  frågor	  om	  privat	  språkbruk	  är	  för	  att	  undersöka	  om	  det	  
finns	  benämningar	  som	  anses	  vara	  oproblematiska	  att	  använda	  i	  privatlivet,	  men	  som	  
upplevs	  som	  mindre	  lämpliga	  att	  använda	  i	  vårdsituationen.	  	  
	   	  
Andra	  frågor	  som	  är	  av	  mer	  privat	  karaktär	  –	  födelseår,	  kön,	  modersmål	  samt	  år	  inom	  
vård	  och	  omsorg	  –	  kommer	  endast	  att	  utgöra	  faktorer	  i	  den	  statistiska	  
sammanställningen.	  Inga	  svar	  kommer	  alltså	  att	  kopplas	  till	  dig	  personligen.	  
	  
Att	  delta	  
Min	  undersökning	  kan	  bara	  utföras	  med	  hjälp	  av	  personal	  från	  fackområdet	  vård	  och	  
omsorg.	  Därför	  bidrar	  du	  på	  ett	  betydande	  sätt	  till	  min	  undersökning	  –	  och	  till	  min	  
utbildning	  –	  när	  du	  besvarar	  denna	  enkät.	  
	  
Deltagandet	  i	  denna	  enkätundersökning	  är	  givetvis	  frivilligt	  och	  anonymt.	  
	   	  
	  
Tack	  på	  förhand!	  
	  
Vänligen,	  	  
Emma	  Nilsson	  
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Födelseår:……….	  
[	  	  	  ]	  Vill	  ej	  uppge	  
	  
	  
Modersmål:	  
[	  	  	  ]	  Svenska	  
[	  	  	  ]	  Annat:………...........................................	  
[	  	  	  ]	  Vill	  ej	  uppge	  
	  
	  
Jag	  är:	  
[	  	  	  ]	  Kvinna	  
[	  	  	  ]	  Man	  
[	  	  	  ]	  Vill	  ej	  uppge	  
	  
	  
Jag	  har	  jobbat	  inom	  vård	  och	  omsorg:	  
[	  	  	  ]	  0–1	  år	  
[	  	  	  ]	  1–2	  år	  
[	  	  	  ]	  2–5	  år	  
[	  	  	  ]	  5–10	  år	  
[	  	  	  ]	  10–20	  år	  
[	  	  	  ]	  >20	  år	  
[	  	  	  ]	  Vill	  ej	  uppge	  
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Hur	  benämner	  du	  följande	  ord	  i	  olika	  situationer?	   	  
	   	   	   	  
	  
(Ord	  ur	  
allmänspråket)	  

I	  dokumentation/	  
annan	  skrift	  som	  
rör	  brukaren	  

I	  samtal	  med	  
kolleger	  

I	  samtal	  med	  
brukaren	  

Privat	  

Bajs	   	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Blod	  	  
(från	  sår)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Drägel	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  

Kiss	   	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Kräks	   	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Mjäll	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  

Slem	  	  
(i	  halsen)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Snor	   	  
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(Ord	  ur	  
allmänspråket)	  

I	  dokumentation/	  
annan	  skrift	  som	  
rör	  brukaren	  

I	  samtal	  med	  
kolleger	  

I	  samtal	  med	  
brukaren	  

Privat	  

Var	  	  
(från	  sår)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

Öronvax	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
I	  arbetssituationen	  	  
	  
Finns	  det	  någon	  kroppslig	  produkt	  som	  du	  anser	  är	  särskilt	  svår	  att	  benämna	  i	  
dokumentation	  eller	  skrift?	  
[	  	  	  ]	  Nej	  
[	  	  	  ]	  Ja	  
	  
Om	  ja:	  vilken/vilka?..............................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Varför?........................................................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Finns	  det	  någon	  kroppslig	  produkt	  som	  du	  anser	  är	  särskilt	  svår	  att	  benämna	  i	  samtalet	  
med	  kolleger?	  
[	  	  	  ]	  Nej	  
[	  	  	  ]	  Ja	  
	  
Om	  ja:	  vilken/vilka?..............................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Varför?........................................................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Finns	  det	  någon	  kroppslig	  produkt	  som	  du	  anser	  är	  särskilt	  svår	  att	  benämna	  i	  samtalet	  
med	  brukaren?	  
[	  	  	  ]	  Nej	  
[	  	  	  ]	  Ja	  
	  
Om	  ja:	  vilken/vilka?..............................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Varför?........................................................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
I	  privatlivet	  	  
	  
Finns	  det	  någon	  benämning	  på	  kroppsliga	  produkter	  som	  du	  använder	  i	  privatlivet,	  men	  
aldrig	  i	  arbetssituationen?	  
[	  	  	  ]	  Nej	  
[	  	  	  ]	  Ja	  
	  
Om	  ja:	  vilken/vilka?..............................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Varför?........................................................................................................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
Avslutningsvis	  
	  
Är	  det	  något	  jag	  har	  glömt	  att	  fråga	  om,	  eller	  har	  du	  övriga	  kommentarer?	  Skriv	  gärna!	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  
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Bilaga 2. Resultatsammanställning	  
 
Nedan redovisas informanternas benämningsvarianter för samtliga tio kroppsliga produkter.  
 Antal förekomster av benämningsvarianterna redovisas kontextvis: dokumentation/skrift, 
samtal kolleger, samtal brukare samt privat. Tillägget eng. markerar engelskspråkig 
benämningsvariant. 
 Siffrorna under versalt t (T) anger det totala antalet förekomster. Siffrorna inom parentes 
under numren 1, 2 och 3 anger antalet förekomster för vardera informantgrupp,  
1 äldreomsorgspersonal 13 st,  
2 personliga assistenter 5 st och 
3 äldreomsorgspersonal 14 st.  
  
 
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Bajs T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Avföring 28    (12)   (4)    (12) 22   (11) (3)  (8) 14   (6)  (3)  (5) 7    (4)   (1)  (2) 
Bajs 2      (0)     (1)    (1) 11   (4)   (1)  (6) 14   (5)  (1)  (8) 18  (8)   (4)  (6) 
A/a/Gjort A 3      (-)      (-)    (3) 0     (-)    (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)    (-)  (0) 
Sköter/Skött magen 1      (0)     (-)     (1) 3     (0)   (-)  (3) 5     (4)  (-)  (1) 2    (1)   (-)  (1) 
Skit 0      (-)     (0)     (0) 1     (-)   (1)  (0) 1     (-)   (1)  (0) 8    (-)   (2)  (6) 
Nr 2 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)   (-)   (1) 
Bajsat ner sig/Gjort ner sig 0      (0)     (-)     (0) 2     (0)   (-)  (2) 1    (1)   (-)  (0) 0    (0)   (-)  (0) 
Jag ska hjälpa dig, vi ska byta, 
skydd/Vi ska byta 

0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 2     (-)   (-)  (2) 0    (-)    (-)  (0) 

RB=Rallybajs 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)    (-)  (1) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)    (-)  (0) 
Kacka 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)    (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)    (-)  (1) 
Gå på toaletten/toa/Vill gå på 
toa 

0      (0)     (-)     (0) 0     (0)   (-)  (0) 1     (0)  (-)   (1) 2    (1)   (-)  (1) 

Gjort stort 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)    (-)  (1) 0     (-)   (-)   (0) 0    (-)    (-)  (0) 
Poo (eng.) 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)    (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)    (1)  (-) 
Waste (eng.) 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)    (0)  (-) 0     (-)    (0)  (-) 1    (-)    (1)  (-) 
Diarré 0      (0)      (-)     (-) 1     (1)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Faces (fackterm) 1      (1)      (-)     (-) 0     (0)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Inkontinent 1      (1)      (-)     (-) 1     (1)   (-)   (-) 0     (0)   (-)   (-) 0    (0)   (-)   (-) 
Försöker att undvika att prata 
om det 

1      (-)      (1)     (-) 1      (-)   (1)  (-) 1     (-)   (1)   (-) 0    (-)   (0)   (-) 

Ej svarat 0      ( -)     (-)      (0) 0     (-)   (-)   (0) 0     (-)   (-)   (0) 1    (-)   (-)   (1) 
	  
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Blod T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Blod 31    (13)   (5)    (13) 30  (12) (5) (13) 30  (13) (5) (12) 30 (13) (4) (13) 
Blödning 2      (1)     (-)     (1) 1    (0)   (-)   (1) 1    (0)   (-)   (1) 0    (0)   (-)  (0) 
Blodig 0      (0)     (-)     (-) 1     (1)  (-)   (-) 0     (0)  (-)   (-) 0    (0)   (-)  (-) 
Blood (eng.) 0      (-)     (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Ej svarat 0      (-)     (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 1    (-)   (-)  (1) 
	  
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Drägel T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Drägel/Dregel/Dräglar/Dreglat 14     (7)    (2)    (5) 19   (8)  (3)  (8) 12   (6)  (2)  (4) 22  (9)  (3) (10) 
Saliv 10    (5)     (1)    (4) 7     (4)  (0)  (3) 8     (5)  (1)  (2) 4    (3)  (0)  (1) 
Slem 4      (-)      (0)    (4) 4     (-)   (0)  (4) 3     (-)   (0)  (3) 4    (-)   (1)  (3) 
Spott 0      (0)     (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 1     (1)   (-)  (-) 0    (0)   (-)  (-) 
Gegga 0      (0)     (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0     (0)   (-)  (-) 1    (1)   (-)  (-) 
Torka bort 0      (-)      (-)    (0) 0     (-)    (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)   (-)   (0) 
Rinner från munnen 0      (-)      (-)    (0) 0     (-)   (-)   (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)    (-)  (0) 
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Talar ej om det/ Tror inte jag 
pratat om, påtalat att de 
dräglar/Säger inget, torkar 
diskret 

0      (0)     (-)    (0) 0     (0)   (-)  (0) 3     (1)   (-)  (2) 0    (0)   (-)  (0) 

Ej svarat 6      (1)      (2)     (3) 5    (1)    (2)  (2) 6    (1)   (2)  (3) 6   (1)    (2)  (3) 
	  
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Kiss T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Urin 22     (8)    (4)    (11) 17   (7)  (5)  (6) 15   (6)  (5)  (5) 5    (2)   (2)  (2) 
Kiss/Kissat/Kissa 11     (4)     (1)    (6) 25   (9)  (3) (12) 21   (8) (2)  (11) 25 (12) (3) (10) 
Vattenkastning 1       (1)     (-)     (-) 1     (1)  (-)   (-) 1     (1)   (-)  (-) 0    (0)   (-)  (-) 
Piss 0       (-)     (0)     (0) 0     (-)   (0)  (0) 1     (-)   (0)  (0) 5    (-)   (2)  (3) 
Pee (eng.) 0       (-)     (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 1     (-)   (1)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Urine (eng.) 1       (-)     (1)     (-) 1     (-)   (1)  (-) 1     (-)   (1)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Pink 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)    (-)  (1) 
Nr 1 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)    (-)  (1) 
Blött i sängen 1      (-)      (-)     (1) 1     (-)   (-)  (1) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)    (-)  (0) 
Behöver bytas 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)    (-)  (0) 
Gå på toaletten 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 1    (-)    (-)  (1) 
Ej svarat 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 1    (-)    (-)  (1) 
	  
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Kräks T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Kräks/Kräkts/Kräkor 24     (9)    (3)    (12) 26  (12) (4) (10) 25  (11) (4) (10) 19  (9)   (2)  (8) 
Spytt/Spya/Spyr/Spyor 4       (1)     (2)    (1) 9     (2)  (3)  (4) 6     (1)  (3)  (2) 17  (4)   (4)  (9) 
Kräkning 3       (2)     (-)     (1) 2     (1)  (-)   (1) 2     (1)  (-)   (1) 2    (2)   (-)  (0) 
Uppkastning/Uppkast 4       (2)     (1)    (1) 2     (0)  (0)  (1) 0     (0)  (0)  (0) 0    (0)  (0)  (0) 
Mår illa/Illamående 0       (-)      (-)    (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)   (1) 0    (-)   (-)  (0) 
Vomera (fackterm?) 1       (-)      (1)    (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 0    (-)   (0)  (-) 
Throw up (eng.) 0       (-)      (0)    (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Puke (eng.) 0       (-)      (0)    (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Pizza 0       (-)      (0)    (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Busskörning 0       (-)      (0)    (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)   (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Ej svarat 1       (-)      (-)     (1) 1     (-)   (-)  (1) 1     (-)   (-)   (1) 0    (-)   (-)   (0) 
	  
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Mjäll T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Mjäll 30    (13)   (4)    (13) 30  (13) (4) (13) 29 (13)  (4) (12) 30 (13) (4) (13) 
Torr hårbotten 0       (0)    (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0    (1)   (-)   (-) 1    (0)   (-)  (-) 
Torr hud 0       (-)     (-)    (1) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)   (-)   (0) 1    (-)   (-)  (0) 
Behöver smörjas 0       (-)     (-)    (0) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)   (-)   (1) 1    (-)   (-)  (0) 
Ej svarat 1       (-)     (1)    (0) 1     (-)   (1)  (1) 1    (-)   (1)  (1) 0    (-)   (1)  (1) 
 
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Slem (i halsen) T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Slem/Slemmig 31     (12)  (5)    (14) 31 (13)  (5) (13) 30 (13)  (5) (12) 31 (13) (5) (13) 
Spott 0       (0)     (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0     (0)   (-)  (-) 1    (1)   (-)  (-) 
Sputum (fackterm) 1       (1)     (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0     (0)   (-)  (-) 0    (0)   (-)  (-) 
Flem (eng.) 0       (-)     (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 1     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Gucka 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Loska 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Äckel 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Rossel i halsen/Rosslig 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)   (-)  (1) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)   (-)   (0) 
Något i halsen 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 1     (-)   (-)  (1) 0    (-)   (-)   (0) 
Ej svarat 0      (-)      (-)     (0) 1     (-)   (-)  (1) 1     (-)   (-)  (1) 1    (-)   (-)   (1) 
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Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Snor T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Snor/Snorig 26    (13)   (3)   (10) 27  (13) (4) (10) 26  (12) (4) (10) 27 (12) (4) (11) 
Snuva/Snuvig 2      (0)      (-)     (2) 3     (0)   (-)  (3) 3     (1)   (-)  (2) 3    (1)   (-)  (2) 
Täppt i näsan 1      (1)      (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0     (0)   (-)  (-) 0    (0)   (-)  (-) 
Sekret 1      (-)      (1)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 0    (-)   (0)  (-) 
Slem 0      (-)      (-)     (0) 0     (-)   (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 1    (-)   (-)   (1) 
Förkyld 2      (-)      (-)     (2) 0     (-)   (-)  (0) 2     (-)   (-)  (2) 0    (-)   (-)   (0) 
Ej svarat 1      (-)      (1)     (-) 1     (-)   (1)  (-) 1     (-)   (1)  (-) 1   (-)    (1)   (-) 
 
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Var T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Var/Varig/Varigt 25    (10)   (4)    (11) 27  (10) (4) (13) 26  (10) (4) (12) 26 (10) (4) (12) 
Pus (fackterm) 4       (1)     (-)     (3) 1     (0)   (-)  (1) 0     (0)   (-)  (0) 0    (0)   (-)  (0) 
Sekret 2       (-)     (-)     (2) 0     (-)   (-)  (0) 0     (-)   (-)  (0) 0    (-)   (-)  (0) 
Infektion 1      (-)      (-)     (1) 1     (-)   (-)  (1) 1     (-)   (-)  (1) 1    (-)   (-)  (1) 
Gegga/Geggigt 1      (1)      (-)     (-) 1     (1)   (-)  (-) 1     (1)   (-)  (-) 2    (2)   (-)  (-) 
Gull (Gul/Gult?) 1      (1)      (-)     (-) 1     (1)   (-)  (-) 1     (1)   (-)  (-) 1    (1)   (-)  (-) 
Äckel 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)  (-) 
Gul sörja från sår/Från såret 1      (1)      (-)     (0) 1     (1)   (-)  (0) 1     (1)   (-)  (0) 2    (1)  (-)   (1) 
Ej svarat 1      (-)      (1)     (1) 2     (-)   (1)  (1) 2     (-)   (1)  (1) 2   (-)   (1)   (1) 
 
Benämningar      Dokumentation/Skrift    Samtal kolleger   Samtal brukare    Privat	  
Öronvax T       1       2       3 T     1      2     3 T     1     2     3 T     1     2     3 
Öronvax 22    (8)     (4)   (10) 20   (8)   (3)  (9) 19  (8)   (4)  (7) 18  (8)   (2)  (8) 
Vax 7      (3)     (1)     (3) 7     (3)   (1)  (3) 8     (3)  (1)  (4) 8    (3)   (1)  (4) 
Vax i öronen 0      (0)     (-)      (0) 2     (0)   (-)  (2) 3     (0)  (-)   (3) 2    (1)   (-)  (1) 
Vaxpropp 0      (-)      (0)     (0) 1     (-)   (1)  (0) 0     (-)   (0)  (0) 2    (-)   (1)  (1) 
Earwax (eng.) 0      (-)      (0)     (-) 0     (-)   (0)  (-) 0     (-)   (0)  (-) 1    (-)   (1)   (-) 
Gegga 0      (0)      (-)     (-) 0     (0)   (-)  (-) 0     (0)   (-)  (-) 1    (1)   (-)   (-) 
Ej svarat 2      (1)      (-)     (1) 2     (1)   (-)  (1) 2     (1)   (-)  (1) 2    (1)   (-)  (1) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


