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1 Inledning 

Ordet typ används idag i många olika sammanhang, i flera olika betydelser och funktioner. I 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) finns tyvärr ännu inte någon artikel om ordets ursprung 

och betydelser publicerad, men i Nationalencyklopedins ordbok sägs ordet härstamma från det 

grekiska typos och vara ett substantiv som i svenskan (förutom i betydelsen ’trycktyp’) 

antingen har innebörden en ”otrevlig figur” (sedan 1918) eller en ”uppsättning karakteristiska 

egenskaper som är gemensamma för och naturligt avgränsar ett antal föremål eller individer 

som en grupp” (sedan 1717).1 Exempel på hur typ kan användas är enligt Nationalencyklope-

dins ordbok uttryck som ett vin av fransk typ och en ny typ av tvättmaskin. 

 Den variant av typ som idag figurerar även i mer seriösa tidningsartiklar stämmer dock 

inte riktigt in på Nationalencyklopedins definition. För inte kan väl typ i formuleringen 

Favoritord på hebreiska: Juah. Typ ’hoppla’ eller ett ledigt hästnamn av traditionell 

karaktär, typ Brunte (Språktidningen, nr 2, 2010, s. 24, 46) verkligen syfta på en ”otrevlig 

figur” eller en ”uppsättning karakteristiska egenskaper”? Snarare verkar det första typ här ha 

innebörden ’ungefär’ och det andra kunna ersättas med ’till exempel’. 

 I Slangopedia, en av de större svenska slangordböckerna på Internet, sägs typ ha ”blivit ett 

ord som kan läggas till före i stort sett alla svar eller förklaringar, oavsett samtalsämne”.2 Man 

menar i denna ordbok att typ inte är så definitivt, utan att en utsaga genom ett tillägg av ordet 

”ter sig lite flyktig och svajande, men relativt nära sanningen”. De flesta träffar vid en sökning 

på typ på svenska sidor med sökmotorn Google handlar dock om typ 1- och typ 2-diabetes. 

Här verkar ordets betydelse alltså snarast vara den Nationalencyklopedins ordbok syftar på. 

 När Ulla-Britt Kotsinas (1994:89ff) studerade ungdomars talspråk i mitten av 1990-talet 

upptäckte hon att typ:s betydelse i vissa positioner var mycket försvagad, och att ordet ibland 

närmast kunde uppfattas som en sorts skiljetecken. Dessutom användes typ för att markera att 

det som sades var ett citat av något slag, med placering antingen före eller efter citatet: då 

tänker man ofta typ så’är ”ska vi hem ti Tensta”; så tänker ja ”nu e ja alldeles för påverkad 

av alla andra” typ (s. 91). I en liknande undersökning genomförd femton år senare av Gudrun 

Svensson (2009:180) visade sig typ huvudsakligen användas för att fokusera ett satsled som i 

och med detta (i likhet med det första citatet från Språktidningen ovan) blev approximerat. 

Ordet hade dock också ofta (i likhet med det andra citatet från Språktidningen) en 

exemplifierande betydelse. 

                                                 
1 Nationalencyklopedins ordbok, sökning på typ: http://ne.se.ludwig.lub.lu.se/sve/typ (hämtad 2010-04-16) 
2 Slangopedia, slangordbok, sökning på typ: http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=typ (hämtad 2010-04-16) 



 
 

3

 Att typ idag används på ett flertal olika sätt med varierande betydelser gör det spännande 

att undersöka vilken utveckling ordet har genomgått. Det verkar högst sannolikt att den 

funktion och betydelse som Slangopedia anger är av senare datum än den från 1717 i 

Nationalencyklopedins ordbok. Att typ i så fall har gått från att vara ett substantiv till att 

kunna ”läggas till före i stort sett alla svar eller förklaringar” tyder på att ordet har genomgått 

någon form av grammatikaliseringsprocess. Det är just hur användningen av ordet typ har 

förändrats, och på vilket sätt denna utveckling kan ses som ett fall av grammatikalisering, som 

den här uppsatsen handlar om. 

 I de två närmast följande avsnitten går jag igenom uppsatsens syfte samt det material och 

de metoder som använts i undersökningen. Efter detta följer en teoretisk bakgrund om 

grammatikaliseringsprocesser där jag redogör för vad som menas med grammatikalisering 

och varför grammatikalisering sker. Det femte kapitlet, i vilket själva undersökningen 

återfinns, är uppdelat i tre delar. I den första beskrivs de olika korpusar vilka använts som 

material i uppsatsen. I den andra återfinns en summarisk översikt och en mer detaljerad 

genomgång av typ:s olika syntaktiska funktioner, ordklasstillhörigheter och betydelser i det 

undersökta materialet. I den tredje ges en sammanställning i tabellform av antal och 

procentuell andel av de olika typ-konstruktionerna i materialet. Efter undersökningen följer 

två diskussionskapitel. I dessa beskrivs först hur förändringen av ordet typ verkar ha gått till 

och sedan jämförs typ:s utveckling med hur grammatikaliseringsprocesser vanligen brukar se 

ut. Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel där de slutsatser som kan dras av 

undersökningen redovisas. 

 

2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är tudelat. Dels är jag intresserad av att se hur användningen av ordet 

typ i tidningstext har förändrats under perioden 1965–2009. Dels vill jag utifrån resultatet av 

denna undersökning diskutera på vilket sätt utvecklingen kan ses som en grammatikaliser-

ingsprocess. 

 

3 Material och metod 

För att få kunskap om hur användning av typ har förändrats över tid studerade jag ordets 

förekomster i dagspress från 1965 och framåt med hjälp av sökningar i två databaser: Språk-

bankens konkordanser och tidningsarkivet PressText.  
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 Valet av dagstidningar som material för undersökningen var huvudsakligen ett rent 

praktiskt beslut. Att det finns flera stora korpussamlingar med tidningstexter från olika tider 

gör detta till ett material som lämpar sig väl för diakrona studier av modern språklig 

förändring. Dessa korpussamlingar är dessutom lättillgängliga och enkla att genomföra 

sökningar i. Språket i tidningstexter kan också sägas tendera att vara mer föränderligt och 

tidstypiskt än t.ex. språket i romaner, vilket jag anser gör det särskilt lämpligt för en 

undersökning av utveckling över tid. 

 Att två olika databaser användes i studien beror på att Språkbankens konkordanser tyvärr 

inte innehåller jämförbart material från alla årtionden från 1965 till idag (dvs. år 2010). När 

det gällde de två senaste årtiondena (90-talet och 00-talet) fick sökningarna därför istället 

genomföras i PressTexts material. Detta skedde dock på så sätt att det undersökta materialet i 

största möjliga mån ska vara jämförbart med det material som finns i Språkbankens 

konkordans DN 1987.  

 Förutom de nämnda dagspresskorpusarna användes även materialet i Språkbankens 

konkordans Äldre svenska romaner, vilken innehåller romantext från andra halvan av 1800-

talet och första halvan av 1900-talet. Detta för att få ett begrepp om hur typ användes även 

före 1965, då det tyvärr inte finns tillgängligt dagspressmaterial i konkordansform från före 

detta år. En närmare beskrivning av vilka texter de olika korpussamlingarna innehåller 

återfinns i kapitel fem, där jag redogör för själva undersökningen. 

 Träffarna på typ i de olika databaserna undersöktes utifrån faktorerna syntaktisk funktion 

och betydelse. Antalet träffar av olika sorter räknades och oklara fall samt exempel som 

verkade kunna förklara hur utvecklingen har gått till närstuderades. Metoden kan därmed 

sägas vara både kvantitativ och kvalitativ. För att komma till rätta med eventuella misstag och 

feltolkningar av materialet gicks detta igenom vid flera olika tidpunkter under en 

tremånadersperiod. De felaktiga tolkningar som då upptäcktes visade sig dock vara så få att 

även om några sådana misstag naturligtvis fortfarande kan kvarstå inverkar detta knappast på 

uppsatsens övergripande resultat. 

 När det gäller tidigare forskning har Sölve Ohlander (1983) skrivit en artikel där han 

diskuterar både grammatiska och semantiska aspekter av ordet typ:s utveckling under 

sjuttiotalet. Denna har jag haft nytta av i arbetet med uppsatsen. I övrigt är det huvudsakligen 

som diskurspartikel i ungdomars talspråk som typ tidigare har studerats (Kotsinas 1994, 

Svensson 2009). I dessa studier har fokus dock inte, som i denna uppsats, legat på förändring 

över tid, utan det är användningen av ordet vid en viss tidpunkt som har undersökts. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad en grammatikaliseringsprocess innebär och 

varför en sådan process anses ske. För detta ändamål har jag huvudsakligen använt mig av 

Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugotts bok Grammaticalization (2003). Valet av detta 

verk är befogat då det utgör en sorts introduktion till ämnet och ofta används i undersökningar 

av grammatikaliseringsprocesser. Dessutom går författarna igenom mycket av det som 

tidigare publicerats på området. Förutom denna bok har jag också haft nytta av en artikel av 

Elizabeth Closs Traugott (1982), en avhandling av Hanna Lehti-Eklund (1990), en rapport av 

Mats Eriksson (1992), samt en avhandling och en artikel av Henrik Rosenkvist (2004, 2006). 

 

4.1 Vad innebär en grammatikaliseringsprocess? 

Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott (2003:18) definierar begreppet grammatikaliser-

ing som ”the change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic 

contexts to serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to develop new 

grammatical functions”.3 Kortfattat innebär grammatikalisering alltså en språklig förändrings-

process där lexikala konstruktioner får grammatiska funktioner.  

 Vidare menar Hopper och Traugott att begreppet klin4 (”cline”) är grundläggande för alla 

arbeten om grammatikalisering, och en grammatisk klin som de flesta lingvister är ense om är 

(s. 6f): 

 

innehållsord > grammatiskt ord > klitikon5 > böjningsaffix  

 

De påpekar dock att det inte är givet att en förändring går hela vägen längs med klinen så att 

den grammatikaliserade formen slutar sina dagar som ett böjningsaffix. Istället avstannar 

processen ofta någonstans på vägen (s. 131). Dessutom sägs två (eller flera) former kunna 

samexistera under mycket lång tid, någonting som brukar kallas ”layering” (ungefär 

’skiktning’) (s. 124). Hopper och Traugott beskriver detta med formeln A > A/B > (B), där A 

                                                 
3 ”Den typ av förändring genom vilken lexikala ord och konstruktioner i vissa språkliga kontexter får tjäna 
grammatiska syften och, när de väl har blivit grammatikaliserade, fortsätta att utveckla nya grammatiska 
funktioner” (min övers.). 
4 En klin är en graderbar skala av någonting. 
5 Ett klitikon är ett ord som inte kan stå självständigt utan alltid måste stå tillsammans med ett annat ord, t.ex. de 
franska bestämda artiklarna le/la/les eller när will i engelska blir till bara ’ll tillsammans med ett pronomen 
(we’ll) (se t.ex. Spencer 1991:14). 
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är den gamla formen och B den nya (s. 121f). Som framgår av parentesen runt B är det alltså 

inte säkert att den gamla formen A någonsin försvinner. 

 Det första steget i klinen ovan sägs dessutom i sin tydligaste form kunna beskrivas på 

följande sätt (s. 107):  

 

substantiv/verb (> adjektiv/adverb) > prepositioner/konjunktioner/hjälpverb/pronomen 

 

Adjektiv och adverb intar en mellankategori mellan de två ytterligheterna innehållsord och 

grammatiska ord, någonting som dock inte ska förstås som att ett lexikalt ord på väg att bli ett 

grammatiskt ord först måste genomgå en fas som adjektiv eller adverb (därav parentesen).  

 När ett lexikalt ord grammatikaliseras förlorar det enligt Hopper och Traugott vanligen 

sådana morfologiska och syntaktiska egenskaper som tidigare gjorde att det räknades som en 

fullvärdig medlem i kategorin substantiv/verb. För ett substantiv kan detta innebära att ordet 

inte längre kan ta artiklar och myckenhetsord, att det inte kan modifieras av adjektiv och 

pronomen, att det inte längre kan fungera som subjekt, att man inte längre kan syfta tillbaka 

på ordet med ett pronomen och att ordet bara kan ha en viss placering i satsen (s. 107). 

 Inom teorier om grammatikalisering menar man vanligen att det ord som grammatikal-

iseras förlorar semantiskt innehåll, någonting som brukar kallas blekning (”bleaching”). Ordet 

anses helt enkelt få en vagare och mindre exakt betydelse än tidigare. Hopper och Traugott 

menar dock att grammatikaliseringsprocessen egentligen inte innebär att ordet förlorar 

betydelse, utan snarare att det förlorar äldre, mer konkreta, betydelser, men samtidigt 

utvecklar nya, mer abstrakta, sådana (s. 101). Betydelseförskjutningen sägs dessutom vanlig-

en gå från en mer objektiv innebörd till en mer subjektiv och pragmatisk sådan, särskilt när 

det gäller utvecklingen av diskursmarkörer (s. 129).   

 Traugott har i ett antal artiklar närmare beskrivit ords förändring från en mer objektiv till 

en mer subjektiv betydelse i en grammatikaliseringsprocess. Hon använder sig av termerna 

”propositionell komponent”, ”textuell komponent” och ”expressiv komponent” för att 

beskriva denna utveckling på ett pragmatiskt plan (Traugott 1982:247f). Kortfattat kan dessa 

termer förklaras med att den propositionella komponenten gör att vi överhuvudtaget kan tala 

om omvärlden (jag förstår det som att denna kategori prototypiskt består av sådana ordklasser 

som substantiv, verb, adjektiv och adverb), den textuella har att göra med hur man skapar ett 

sammanhang i texten/talet (här återfinns t.ex. konnektiv, pronomen, topikaliserare o.dyl.) och 

den expressiva komponenten uttrycker personliga attityder gentemot det man talar om eller 
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gentemot andra i talsituationen (detta innebär t.ex. turtagningsmarkörer, artighetsmarkörer 

och modala ord av olika slag). 

 Utvecklingen sägs normalt gå från den propositionella via den textuella till den expressiva 

komponenten (Traugott 1982:256). En klin för den pragmatiska utvecklingen skulle alltså se 

ut på följande vis: 

 

propositionell > textuell > expressiv 

 

Hanna Lehti-Eklund (1990:60), som undersökt hur adverb har utvecklats till textmarkörer i 

svenskan, menar att klinen ovan innebär att när ett lexikalt uttryck blir till en grammatisk 

markör ändras betydelsen från propositionell nivå till textuell nivå. Uttrycket mister därmed 

sin lexikala betydelse och används istället för att organisera texten eller talet. Mats Eriksson 

(1992) har använt sig av Traugotts modell för att beskriva hur användningen av ordet bara har 

förändrats över tid. Enligt honom bör diskursmarkörer räknas till den sista, expressiva, 

komponenten.  

 När det gäller övriga kännetecken på grammatikalisering menar Hopper och Traugott 

(2003:127) att de förändringar som är mest karakteristiska för denna process är fonologisk 

reduktion6, att det grammatikaliserade ordet får en fast position i satsen och att ordets gränser 

suddas ut. Det sistnämnda antar jag dock huvudsakligen berör senare delar av processen, då 

ett grammatiskt ord antar formen av ett klitikon och så småningom blir till ett affix.  

 

4.3 Varför sker grammatikalisering? 

För att en grammatikalisering ska kunna äga rum måste det enligt Hopper och Traugott 

(2003:69) ske semantiska omtolkningar och strukturella reanalyser av den språkliga kontext 

där formen som grammatikaliseras finns.7 Dessutom måste dessa genom analogiska processer 

spridas till nya sammanhang. 

 En reanalys/omtolkning innebär att mottagaren uppfattar en form som att den har en annan 

struktur/betydelse än den avsändaren tänkt sig. Hopper och Traugott exemplifierar detta med 

hur ordet hamburger istället för att förstås som [Hamburg] + [er] (dvs. mat från staden Ham-

burg) har tolkats som [ham] + [burger] (dvs. någonting som har med kött att göra) (s. 50). Att 

                                                 
6 Till exempel skulle det faktum att ordet bara i talspråk ofta uttalas ba kunna ses som en sådan fonologisk 
reduktion, se Eriksson (1992:14). 
7 Jag följer i uppsatsen Henrik Rosenkvists (2006) terminologi då jag skiljer på semantiska omtolkningar och 
syntaktiska reanalyser, även om dessa två begrepp (dvs. omtolkning/reanalys) i svensk litteratur om grammatik-
alisering närmast verkar användas synonymt. 
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en strukturell reanalys och/eller semantisk omtolkning har skett upptäcker man först då ordet 

(eller delar av det) genom en analogisk process sprider sig till nya kontexter, som när ordet 

cheeseburger dyker upp, vilket knappast kan förstås som att det bygger på sammansättningen 

[Cheeseburg] + [er], utan vilket måste analyseras som att förledet ham i konstruktionen [ham] 

+ [burger] har bytts ut mot cheese. 

 Ett annat exempel på en syntaktisk reanalys är hur det engelska hjälpverbet be going to, 

vilket uttrycker futurum, utvecklades ur huvudverbet go i vissa kontexter. När ett ord eller en 

konstruktion ofta används i ett visst sammanhang kan nämligen en association mellan 

konstruktionen och sammanhanget uppstå så att denna får ny form eller nya betydelser, 

någonting som brukar kallas kontextuell inferens. Ordet förändras helt enkelt genom påverkan 

av den omgivande kontexten. Detta skedde enligt Hopper och Traugott med be going to 

genom att meningar som [I am going [to marry Bill]] (dvs. ’jag reser iväg för att gifta mig 

med Bill’) reanalyserades som [I [am going to] marry Bill] (dvs. ’jag ska/kommer att gifta 

mig med Bill’) (s. 2f). Att en reanalys har skett upptäcker man dock normalt inte (i alla fall i 

skriftspråk) förrän denna genom analogi sprider sig till nya kontexter där den gamla analysen 

inte längre är möjlig, i detta fall t.ex. i en mening som I am going to like Bill där tolkningen 

’jag reser iväg för att tycka om Bill’ inte verkar särskilt rimlig. 

 Henrik Rosenkvist (2006:68f) menar i en artikel om grammatikalisering att det är viktigt 

att skilja på semantiska omtolkningar och strukturella reanalyser eftersom dessa processer 

sker på två olika sätt. Semantiska omtolkningar sker enligt honom gradvis och utlöses av 

vaghet och polysemi (mångtydighet). Under en sådan omtolkning finns ett stadium där två 

eller flera tolkningar samexisterar och överlappar varandra. Syntaktiska reanalyser sker å 

andra sidan abrupt och utlöses av syntaktiskt ambiguitet (dubbeltydighet). Under en sådan 

reanalys överlappar inte de två alternativen, utan utesluter istället varandra. Rosenkvist menar 

att detta beror på att det inte går att konstruera en vag syntaktisk struktur, vilket får till följd 

att syntaktiska förändringar per automatik måste ske plötsligt. Vidare påpekar han att 

semantisk polysemi kan uppstå genom syntaktiska förändringar, och att syntaktisk ambiguitet 

på samma sätt kan inträda genom semantiska förändringar. Detta är enligt honom ett starkt 

argument för att en kombinerad semantisk/syntaktisk analys av grammatikaliseringsprocesser 

är önskvärd. 
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5 Undersökningen 

I detta kapitel kommer jag först att närmare redogöra för vilka texter de undersökta 

korpusarna består av och sedan beskriva typ:s olika syntaktiska funktioner och möjliga 

betydelser i detta material. För den grammatiska analysen har jag använt mig av Gunlög 

Josefssons bok Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2009) samt del II och III av 

Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999). 

 

5.1 De undersökta korpusarna 

Eftersom det tyvärr inte finns något tillgängligt tidningstextmaterial i konkordansform från 

före 1965 undersökte jag typ:s förekomster i Språkbankens korpus Äldre svenska romaner för 

att få en insikt i hur användningen av ordet typ har sett ut även under tidigare perioder. Äldre 

svenska romaner innehåller 3,7 miljoner ord fördelat på 56 svenska romaner utgivna mellan 

1838 och 19408 av 14 olika författare. De flesta av dessa romaner är från 1900-talets första tre 

årtionden. 

 Språkbankens korpus Press 65 innehåller tidningsartiklar från Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning, Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska 

Dagbladet. Dessa artiklar är insamlade under fem fjortondagarsperioder per tidning år 1965. 

Sammanlagt innehåller korpusen ungefär en miljon ord.  

 Språkbankens korpus Press 76 innehåller lite över en miljon ord9 och består av artiklar 

som samlats in på samma sätt som konkordansen Press 65. 

 Från 1980-talet finns det tyvärr ingen motsvarighet till korpusarna Press 65 och Press 76 

tillgänglig. Undersökningen av typ:s förekomster i dagspress under detta årtionde genom-

fördes därför istället i korpusen DN 1987. Denna består av artiklar ur tidningen Dagens 

Nyheter insamlade under fyra fjortondagarsperioder fördelade på månaderna februari, maj, 

augusti och november 1987. Sammanlagt består textsamlingen av lite över fyra miljoner 

ord.10 

 Då det bland Språkbankens konkordanser inte finns några korpusar från 1990-talet och 

2000-talet som motsvarar de tidigare använda Press 65, Press 76 och DN 1987 har jag valt att 

                                                 
8 Hjalmar Söderbergs Sista boken, Aforismer gavs visserligen inte ut förrän 1978, men postumt. Då jag inte har 
kunnat finna någon information om när denna bok skrevs, och Söderberg dog redan 1941, är det dock troligt att 
boken skrevs antingen tidigare eller vid ungefär samma tidpunkt som Karin Boyes roman Kallocain vilken jag 
här har räknat som tidsmässig ytterpunkt. 
9 Uppgifterna varierar mellan 1,2 miljoner och 1,3 miljoner på den övergripande informationssidan för alla 
korpusar respektive sidan för den specifika korpusen Press 76.  
10 Också här varierar uppgifterna om korpusens omfång något, i detta fall mellan 4,1 och 4,3 miljoner ord. 
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istället undersöka dessa två årtionden utifrån materialet i pressarkivet PressText.11 Jag har 

försökt att med mina sökningar i denna databas i största möjliga mån efterlikna materialet i 

DN 1987. Detta innebär att förekomsterna av ordet typ i tidningen Dagens Nyheter har 

studerats under de första fjorton dagarna i februari, maj, augusti och november. Då Språk-

bankens korpusar är sammanställda med elvaårsintervall har jag valt att även i fortsättningen 

följa detta mönster och därmed genomfört sökningarna i PressTexts material år 1998 och 

2009. För år 2009 undersöktes alltså på exakt samma sätt ordet typ:s förekomster i Dagens 

Nyheter under de första fjorton dagarna i februari, maj, augusti och november. 

 

5.2 Översikt över typ:s syntaktiska funktioner i materialet 

En genomgång av alla träffar på typ i materialet visar att ordet under den undersökta perioden 

förekommer i fem olika konstruktioner: 

 

Tabell 1 

Typ-konstruktioner i materialet 

 

typ-konstruktion syntaktisk funktion ordklass exempel 

1. en X typ huvudord i nominalfras substantiv det var en präktig typ 

2. av X typ huvudord i rektionen till av substantiv människor av deras typ 

3. av typ X del av rektionen till av substantiv flygplan av typ Curtiss C46 
 eller 

 del av tvådelad preposition preposition flygplan av typ Curtiss C46 

4. typ X huvudord i prepositionsfras preposition uppdrag typ hemvärnet 

 respektive 

 adverbial/diskurspartikel adverb för typ två år sedan 

5. typ. adverbial/diskurspartikel adverb Välkommen till England, typ. 
 

Dessa fem konstruktioner innehållande typ kommer jag i det följande att beskriva närmare. 

Under varje rubrik återfinns också en diskussion rörande vilka betydelser typ verkar ha i den 

aktuella konstruktionen. Eftersom ett ords exakta innebörd ofta är svår att sätta fingret på kan 

naturligtvis olika människor delvis ha skilda uppfattningar om hur typ:s betydelse ska tolkas i 

de olika fallen. Jag har försökt att ge tillräckligt många exempel från korpusarna för att 

läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning om huruvida min tolkning är rimlig. 
                                                 
11 Bland Språkbankens konkordanser finns visserligen en korpus med namnet Press 98 men innehållet i denna 
motsvarar inte helt de tidigare Press 65 och Press 76 eftersom några av de tidningar som tidigare inkluderats i 
korpusen är utbytta. Dessutom sägs hittills bara tre av fyra tidsperioder för 1998 ha samlats in i denna korpus.  
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5.2.1 Nominalt typ (en X typ) 

Det nominala typ utgör huvudordet i en nominalfras vilken fungerar som subjekt, objekt, 

predikativ eller rektion till en preposition. Typ föregås i dessa fall vanligen av bestämd eller 

obestämd artikel (den typ, en typ) och/eller olika slags attribut: adjektivattribut (den heroiska 

typ, en asocial typ), bestämmarattribut (denna typ) eller genitivattribut (hans typ, Hitlers typ). 

Ordet kan också böjas i bestämd form och/eller plural (den typen, de olika typerna, tre typer). 

Därmed är typ här att betrakta som ett substantiv. 
 

Semantiskt tycks det nominala typ betyda ’sort’ eller ’slag’: en annan typ är den audioaktiva; 

En viss typ häckar i bebyggda områden. I några fall, särskilt i det äldre materialet, betyder det 

nog snarare ’sorts människa’: När hon anlände till USA var hon redan ”färdig”, dvs. formad 

till den typ, hon skulle förbli och fortfarande är inför världen; Efter ett kort ögonblick hade 

damen emellertid snabbt granskat mig och diarefört min typ till avdelningen för burkmat. 

 I den äldsta korpusen Äldre svenska romaner finns dock också sex fall där ordet typ 

förekommer i konstruktionen en typ för, en sammansättning som verkar betyda ungefär ’en 

förebild för’: en sann typ för en skånsk jordarbetare; Efterkrigstidens soutenörtyp, nu en typ 

för den härskande klassen i Tyskland. 

 

5.2.2 Typ som huvudord i rektionen till av (av X typ) 

Den andra sortens typ fungerar som huvudord i en nominalfras vilken utgör rektion till 

prepositionen av (av X typ). På samma sätt som ovan kan ordet här föregås av bestämd eller 

obestämd artikel (av den typ, av en typ) och/eller olika slags attribut: adjektivattribut (av ny 

typ, av punisk typ), bestämmarattribut (av denna typ) eller genitivattribut (av Erik Söderbergs 

typ). Prepositionsfrasen av X typ fungerar i sin tur i materialet antingen som prepositions-

attribut till huvudordet i en nominalfras (människor av deras typ) eller (i några få fall) som 

predikativ (instrumenten är av digital typ). Även här kan typ böjas i bestämd form och/eller 

plural (av den här typen, av de en gång för alla bestämda typerna, av amerikanska typer). Typ 

är därmed även i denna funktion att betrakta som ett substantiv. 

 

Betydelsemässigt kan typ i konstruktionen av X typ på samma sätt som ovan ersättas med 

’sort’ eller ’slag’: bostadsområden av modern typ; ett peristyltempel av grekisk typ. Däremot 

verkar ordet i denna konstruktion inte såsom ovan kunna betyda ’sorts människa’. 
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5.2.3 Typ som del av rektionen till av eller som preposition (av typ X) 

I den tredje sortens typ följer ordet direkt efter prepositionen av. Prepositionsfrasen av typ X 

fungerar i materialet i likhet med konstruktionen av X typ ovan som prepositionsattribut till 

huvudordet i en nominalfras (flygplan av typ Curtiss C46). I denna konstruktion kan typ 

tolkas på två olika sätt: 
 

a. Typ kan ses som en del av den nominalfras som utgör rektionen till prepositionen av i 

prepositionsfrasen. Med detta sätt att se det utgör nominalfrasen typ Curtiss C46 i 

exemplet flygplan av typ Curtiss C46 rektionen till prepositionen av i prepositionsfrasen: 

[av][typ Curtiss C46]. En sådan tolkning gör att typ liksom ovan bör betraktas som ett 

substantiv. 

 

b. Med ett annat sätt att se det tolkas typ i denna konstruktion som en del av en tvådelad 

preposition tillsammans med av. I exemplet flygplan av typ Curtiss C46 utgör då 

nominalfrasen Curtiss C46 ensamt rektionen till den tvådelade prepositionen av typ i 

prepositionsfrasen: [av typ] [Curtiss C46].  

 

Det som gör den senare tolkningen möjlig är att ordet typ i konstruktionen av typ X i 

konkordanserna vanligen inte böjs i bestämd form (och aldrig i plural). Även om exempel 

som tidningar av typen Arbetaren visserligen förekommer i materialet är dessa betydligt färre 

än de där typ står oböjt efter av.  

 Att typ inte alltid böjs i species och plural tyder på att av och typ tillsammans har format 

en lexikaliserad fras. I Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999, II:96, hädanefter 

SAG) nämns visserligen tre substantiv vilka saknar suffix i bestämd form utrum (preses, 

primus och dekanus), samt ett fåtal där böjningen i bestämd form är valfri (rektor, champion, 

rododendron och kanon12), men dessa hör till undantagen. Att det finns ett flertal samman-

satta prepositioner i svenskan, t.ex. i stället för, på grund av, på tal om och till och med, gör 

tolkningen av konstruktionen av typ som en tvådelad preposition rimlig. Sådana prepositioner 

sägs ha utvecklats ur ordgrupper vilka övergått till att bli idiom (Josefsson 2009:88). I SAG 

(II:720) påpekas att dylika flerordsprepositioner är lexikaliserade så till vida att de ord som 

ingår i dessa inte kan uppträda i olika böjningsformer eller ta bestämningar. Man kan t.ex. inte 

säga *i ställena för13, *på talet om, *i bästa stället för eller *på föregående tal om. Detta 

                                                 
12 I den betydelse som återfinns i uttrycket den västerländska kanon. 
13 En asterisk före en konstruktion markerar att denna är ogrammatisk (med vilket jag menar att den inte skulle 
accepteras som korrekt svenska av en infödd talare). 
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stämmer väl in på hur typ fungerar i konstruktionen av typ X där ordet varken är böjt eller 

verkar kunna ta en bestämning: *ett flygplan av ny typ Curtiss C46. Man kan därmed tänka 

sig av typ som en ordgrupp i gränslandet till att bli ett idiom, i detta fall i form av en tvådelad 

preposition.  

 Det faktum att det är möjligt att analysera typ i konstruktionen av typ X på två olika sätt 

kan sägas motsvara det andra steget i Hopper och Traugotts formel A > A/B > (B) (se ovan s. 

5). A representerar då typ som substantiv och B typ som preposition. 

 

När det gäller typ:s betydelse i konstruktionen av typ X kan ordet på samma sätt som ovan 

förstås ungefär som ’sort’ eller ’slag’, dock antagligen hellre i bestämd form: ?flygplan av 

sort/slag Curtiss C4614; flygplan av sorten/slaget Curtiss C46. Hela konstruktionen av typ 

skulle dock i vissa fall även kunna uppfattas ungefär som ’av till exempel sorten/slaget’: 

samlingsutställningar av typ Stockholmssalongen; tidningar av typ Playboy. Denna betydelse-

glidning återkommer jag till i kapitel sex nedan då jag diskuterar hur typ:s utveckling verkar 

ha gått till. 

 

5.2.4 Typ som preposition respektive adverb med efterföljande led (typ X) 

Den fjärde sortens typ följs på samma sätt som i konstruktionen ovan vanligen av en 

nominalfras (typ hemvärnet). Däremot föregås inte typ i denna konstruktion av prepositionen 

av. Istället står en annan nominalfras direkt framför typ (uppdrag typ hemvärnet).  

 Att det i detta fall inte kan röra sig om den nominala användningen av typ (en X typ) visar 

sig av att ordet varken föregås av artiklar eller attribut, och inte heller utgör huvudordet i en 

nominalfras. I själva verket både följs och föregås typ i typ X-konstruktionen av nominala 

huvudord, vilket innebär att satserna med typ skulle innehålla tre nominala huvudord efter 

varandra om typ räknades som ett sådant. Detta verkar inte särskilt rimligt. 

 I likhet med Sölve Ohlander (1983), som skrivit en tidig artikel om ordet typ:s utveckling, 

anser jag att typ i denna konstruktion istället för att klassificeras som ett substantiv bör 

betraktas som en preposition. Skälet till detta är att typ här fungerar på precis samma sätt som 

formen av typ i av typ X-konstruktionen ovan. Inte heller i typ X-konstruktionen böjs typ eller 

kan ta bestämningar (*uppdrag vanlig typ hemvärnet) eller artiklar (*uppdrag en typ hem-

värnet). Ohlander (1983:24) påpekar att likheten mellan typ X-konstruktionen och den 

prepositionella användningen av som (ett ord mot vilket typ i denna funktion kan bytas ut) är 

                                                 
14 Ett frågetecken före en konstruktion markerar att det är tveksamt om denna skulle accepteras av en infödd 
talare. 
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ytterligare en faktor som talar för att typ i denna konstruktion fungerar som en preposition. 

Han menar också att ett slutgiltigt bevis för att typ i detta fall är en preposition skulle vara om 

ordet följdes av ett kasusböjt personligt pronomen (typ mig; typ honom; typ oss). I materialet 

förekommer dock inga exempel där typ i denna konstruktion följs av ett pronomen, så detta 

kriterium kan tyvärr inte ge någon fingervisning här. 

 När typ fungerar som en preposition utgör det huvudordet i en prepositionsfras och följs 

av en rektion vilken i materialet vanligtvis utgörs av en nominalfras (typ hela fullmäktige-

kallelsen). Även bisatser och huvudsatser i form av citat förekommer dock i några fall efter 

typ (typ att Barsebäck ska stängas först; Jag får samtal typ ”kan du inte sälja min båt”). 

Prepositionsfrasen där typ är huvudord fungerar i sin tur som ett prepositionsattribut till 

huvudordet i en övergripande nominalfras (Jag har medvetet gått in för att inte göra en 

nyckelroman, typ Tikkanens uppgörelser).  

 I det nyaste materialet (dvs. materialet från 2009) uppträder emellertid frasen med typ i ett 

tiotal fall i sådana syntaktiska funktioner att det förefaller lite märkligt att tolka denna fras 

som en prepositionsfras. Typ verkar i dessa exempel också ha en något annorlunda betydelse 

än när ordet fungerar som huvudord i en sådan fras (se nedan). Dessa fall kommer jag nu att 

diskutera närmare.  

 Den avvikande funktionen gäller när typ visserligen finns med i konstruktionen typ X, men 

när en tolkning av typ som huvudordet i en prepositionsfras skulle göra att denna 

prepositionsfras i satsen antingen fungerade som en rektion till en annan preposition (för typ 

två år sedan; i typ 20 exemplar), ett objekt (Just nu har jag typ inga pengar), eller ett 

egentligt subjekt (Det var typ femton pers inne på operation). Dessa tre satsdelsfunktioner 

stämmer inte in på de vanliga för prepositionsfrasen, vilken enligt SAG normalt fungerar som 

attribut, adverbial eller predikativ (II:684). I SAG (III:652f) ges visserligen några exempel på 

fall där en prepositionsfras kan fungera som rektion, bl.a. när rektionen (dvs. den 

underordnade prepositionsfrasen) anger en tidpunkt (Han kan stanna kvar här till på fredag) 

eller när den överordnade prepositionen är t.ex. från eller i stället för (från i fjol; i stället för i 

slottet). De exempel som SAG tar upp stämmer dock inte in på det undersökta materialet. Att 

prepositionsfraser skulle kunna fungera som objekt nämns inte alls i avsnittet om 

prepositionsfraser i SAG, och som subjekt sägs sådana fraser endast förekomma marginellt, 

huvudsakligen i talspråk (t.ex. i satsen På söndag verkar bra, (III:664)). 

 Med tanke på att satsdelsfunktionen hos den fras som innehåller typ i dessa fall avviker 

från de vanliga för prepositionsfrasen verkar det rimligare att här istället tolka typ som ett 

gradadverbial vilket modifierar det närmast efterföljande ordet (i de flesta fall ett räkneord). 
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Typ fungerar då på samma sätt som nästan eller ungefär och kan i likhet med dessa ord ses 

som ett adverb: för typ två år sedan; för nästan två år sedan; för ungefär två år sedan. Det 

bör dock påpekas att det jämfört med det totala antalet av alla exempel innehållande typ X-

konstruktionen rör sig om ett fåtal fall, vilka alltså alla återfinns i materialet från 2009.  

 Eftersom de meningar där typ uppträder som adverb är ganska talspråkliga kan ordet i 

dessa exempel antagligen också sägas fungera som en (modifierande) diskurspartikel. 

Diskurspartiklar återkommer jag till nedan i avsnittet om typ som adverb sist i en sats eller 

fras. 
 

När typ fungerar som huvudord i en prepositionsfras kan ordet ha flera olika betydelser. För 

det första kan typ här betyda ungefär samma sak som av typ ovan, dvs. ’av sorten/slaget’: 

polismotorcykel typ BMW av modernaste slag; ett chassi typ Scania-Vabis ”myrslok”. För det 

andra verkar ordet ha en betydelse liknande ’ungefär som’: Europas första trumbland-

ningsverk typ Boeing för asfalt; Det är ett tärningsspel typ ”Fia” som går ut på att komma 

fortast möjligt från start till mål. Parallellt med denna användning dyker i materialet också 

upp typ som ’till exempel’: ofrånkomliga åtgärder typ höjd omsättningsskatt; torra dokument 

typ fotografier och polisregister. Gränserna mellan de två senare betydelserna är dock som 

synes ganska flytande (även om man knappast kan byta ut typ i citaten om Boeing och Fia 

mot ’till exempel’ är det omvända antagligen möjligt). 

 När typ fungerar som ett adverbial eller en diskurspartikel verkar ordets betydelse bara 

vara ’ungefär’ (dvs. utan ’som’): Det var för typ två år sedan; Det var typ femton pers inne på 

operation. Att i likhet med ovan byta ut typ mot ’ungefär som’ blir nämligen ogrammatiskt: 

*Det var för ungefär som två år sedan; *Det var ungefär som femton pers inne på operation. 

 

5.2.5 Typ som adverb i slutet av sats eller fristående fras (typ.) 

I de fem exempel i materialet från 1998 och 2009 där typ uppträder i slutet av en sats eller en 

fristående fras kan ordet inte tolkas som huvudordet i en prepositionsfras. En sådan består ju 

av en preposition och en efterföljande rektion. Istället fungerar ordet här närmast som ett 

adverbial vilket bestämmer ett föregående led av något slag, antingen hela den föregående 

satsen/frasen eller delar av den (vilket är i en del fall oklart) (Vi multikultade järnet, typ; 

Gunilla (Benke-fan sedan 25 år, typ)). Därmed bör ordet tolkas som ett adverb. 

 Att dessa fem belägg är påfallande talspråkliga gör att typ här också kan ses som en 

diskurspartikel. I Gudrun Svenssons (2009:24f) undersökning av diskurspartiklar i ungdomars 

talspråk (särskilt duvet, ba(ra), ju, liksom och typ) definieras sådana partiklar som ”samtals-



 
 

16

reglerande element, som kan utelämnas utan att ett yttrandes bärande semantiska innehåll går 

förlorat och utan att dess grammatiska form blir lidande”. Enligt henne liknar partiklarna 

grammatiska funktionsord såtillvida att funktionen hos dessa ofta är svår att sätta fingret på 

och på så sätt att kontext och position är avgörande för vilket av ordets olika användnings-

områden som blir viktigast i ett visst sammanhang. Att dra en gräns mellan vad som ska 

räknas som en verklig diskurspartikel och vad som ska ses som ett ord från en annan 

grammatisk kategori med för tillfället diskursmarkerande funktion sägs dessutom vara 

vanskligt (s. 243). Svenssons slutsats är att inga av de diskurspartiklar hon har undersökt 

generellt kan ses som semantiskt innehållstomma, även om det lexikala betydelseinnehållet 

ofta ”kan verka starkt uttunnat” (s. 180). Detta stämmer väl in på hur typ fungerar i de fem 

exempel där ordet står sist i en sats eller fristående fras. I dessa verkar den grammatiska 

formen och det bärande semantiska innehållet vara kvar även om typ tas bort. Typ kan här 

alltså förutom att tolkas som ett adverb som fungerar som adverbial även ses som en diskurs-

partikel, i detta fall av den sort som modifierar innehållet i det som sägs (jfr. Kotsinas 

1994:85–86, Svensson 2009:25).  

 

Utan typ har dock formuleringarna inte exakt samma betydelse som med typ. Benke-fan sedan 

25 år, typ är ju trots allt inte riktigt samma sak som Benke-fan sedan 25 år, eftersom det i det 

förra fallet (om man här tolkar typ som att det endast modifierar 25 år och inte hela nominal-

frasen) antagligen kan innebära att man egentligen är Benke-fan sedan t.ex. 24 eller 26 år 

tillbaka. Detta tyder på att typ i likhet med i Svenssons undersökning ändå inte är helt 

betydelsetomt. I detta exempel betyder ordet kanske snarast ’ungefär’.  

 I de övriga exempel där typ uppträder i slutet av en sats eller en fristående fras verkar 

ordet betydelsemässigt mest likna ett vagt ’liksom’: Vi multikultade järnet, typ. I dessa 

exempel har ordet därmed närmast den expressiva funktion Traugott såg som sista steget i ett 

ords pragmatiska utveckling från en mer objektiv till en mer subjektiv betydelse i en gram-

matikaliseringsprocess: det uttrycker personliga attityder gentemot utsagan (se ovan s. 6–7). 

 

5.3 Sammanställning av antal och andel av de fem olika typ-konstruktionerna i 

materialet 

Utifrån genomgången ovan kan träffarna på typ i korpusarna sorteras efter vilken av de fem 

olika typ-konstruktionerna de tillhör: 
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Tabell 2 

Antal av de olika typ-konstruktionerna i materialet 

 
Äldre 
svenska 
romaner  

Press 65 Press 76 DN 1987 PressText: 
DN 1998 

PressText: 
DN 2009 

1. en X typ 27 54 50 156 94 78 
2. av X typ 5 38 24 41 23 11 
3. av typ X - 1915 15 3816 5 4 
4. typ X - 5 27 57 18 29 
5. typ. - - - - 2 3 
totalt 32 116 116 29217 142 125 
 

Tabell 3 

Andel av de olika typ-konstruktionerna i procent (avrundat till heltal), beräknat på alla före-
komster av typ i varje enskild korpus 

 
Äldre 
svenska 
romaner  

Press 65 Press 76 DN 1987 PressText: 
DN 1998 

PressText: 
DN 200918 

andel typ av 
det totala 
antalet ord i 
korpusen 

0,001 0,012 0,009–
0,010

19 
0,007 * * 

1. en X typ 84 47 43 53 66 62 
2. av X typ 16 33 21 14 16 9 
3. av typ X - 16 13 13 4 3 
4. typ X - 4 23 20 13 23 
5. typ. - - - - 1 2 
 
* Utifrån de sökningar som gjordes i databasen PressText gick det tyvärr inte att fastställa det totala antalet ord 
under de undersökta veckorna. 

 

Av Tabell 3 framgår att ordet typ överhuvudtaget är mer sparsamt förekommande i den äldsta 

korpusen Äldre svenska romaner än i tidningstextkorpusarna 1965–1987 (för de två senaste 

decennierna gick det tyvärr inte att få fram motsvarande siffror). Detta är dock en skillnad 

som sannolikt har mer med genretillhörighet än utveckling över tid att göra. En sökning på 

                                                 
15 En sökning på ”av typ” i korpusen ger visserligen bara 18 träffar men en närmare genomgång av alla träffar 
vid en sökning på bara ”typ” visar att det finns ytterligare en träff med av typ vilken inte kommer med i en sådan 
sökning (homologiserade tävlingsmotorer av typ B-18). Jag finner ingen förklaring till varför denna träff inte 
kommer med i en sökning på ”av typ”. 
16 Liksom i Press 76 ger en sökning på ”av typ” ett färre antal träffar (faktiskt bara 33 stycken) än en genomgång 
av alla träffarna på typ visar. Vad detta beror på finner jag ingen förklaring till. 
17 Vid en sökning på typ i korpusen DN 1987 får man visserligen 331 träffar men av dessa är 39 stycken köp- 
och säljannonser. Eftersom jag vid sökningar i de övriga korpusarna inte har fått med liknande annonser (kanske 
innehåller inte korpusarna Press 65 och Press 76 sådant material alls) har jag valt att inte heller här ta med dessa, 
för att en jämförelse mellan olika årtionden ska bli mer rättvisande. 
18 Att den sammanlagda siffran här avviker från hundra procent beror på att siffrorna avrundats till heltal. 
19 Beroende på om man räknar med att korpusen innehåller 1,2 och 1,3 miljoner ord. Siffrorna varierar mellan 
Språkbankens övergripande informationssida för alla korpusarna och sidan för den specifika korpusen Press 76. 
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ordet i Språkbankens konkordans Bonniersromaner I (1976/77) ger nämligen ett resultat 

liknande det för Äldre svenska romaner. Där utgör de 124 träffarna på typ ungefär 0,002 % av 

alla ord i korpusen. 

 När det gäller den första konstruktionen, en X typ, är detta utan tvivel det vanligaste sättet 

att använda typ på i alla textsamlingarna. Andelen typ i denna konstruktion har varierat en del 

över tid, mellan som högst 84 % av alla typ i Äldre svenska romaner och som lägst 43 % i 

Press 76. Det går dock inte att urskilja någon tydlig utveckling i materialet, utom möjligen 

just att denna konstruktion är betydligt vanligare i det äldsta materialet än i tidningstexterna. 

Även detta kan dock lika gärna kan ha med genretillhörighet än utveckling över tid att göra. 

 Den andra konstruktionen, av X typ, verkar följa en utveckling där denna i tidnings-

texterna gradvis blir allt mer ovanlig med tiden: från 33 % av alla typ i Press 65 till 9 % av 

alla typ i PressText: DN 2009. Den äldsta korpusen Äldre svenska romaner innehåller inte 

särskilt många exempel av detta slag. I materialet PressText: DN 1998 sker visserligen en 

liten ökning jämfört med decenniet innan, men sedan sjunker andelen typ i denna konstruktion 

åter kraftigt i PressText: DN 2009. Sammantaget sker här alltså en förändring där konstruk-

tionen av X typ i stort sett blir mer och mer ovanlig över tid. 

 Den tredje konstruktionen, av typ X, återfinns inte alls i det äldsta materialet utan dyker 

upp först i korpusen Press 65. Denna konstruktion är i Press 65 ganska vanlig, men blir 

sedan, i likhet med av X typ ovan, allt ovanligare över tid: från 16 % av alla typ i Press 65 till 

3 % av alla typ i PressText: DN 2009. Också här sker alltså en tydlig förändring i form av en 

minskning av andelen träffar innehållande typ i denna konstruktion. 

 Den fjärde konstruktionen, typ X, finns inte heller med i det äldsta materialet. I Press 65 

finns bara några procent med typ i denna konstruktion. I Press 76 är däremot nästan en 

fjärdedel av alla typ av denna sort. Här har det alltså skett en ordentlig ökning på ett drygt 

decennium. År 1987 har andelen typ X minskat några procentenheter, och 1998 har det skett 

en ännu större minskning av denna variant av typ. Det yngsta materialet från 2009 uppvisar 

dock återigen en hög andel typ i denna konstruktion. Här är, på samma sätt som i Press 76 

tidigare, nästan en fjärdedel av alla typ av denna sort. Typ X-konstruktionen följer alltså en 

ojämn utveckling. Den blir vanlig 1976 för att sedan minska i omfattning tills det 2009 

plötsligt sker en ny ökning av denna variant av typ. Detta oväntade mönster kan antagligen 

förklaras av att ordet i materialet PressText: DN 2009 i konstruktionen typ X också har börjat 

användas som adverb (vilket jag beskrev i avsnitt 5.2.4 ovan), och att det är under den här 

perioden som denna användning blir vanlig. Det går alltså att tolka siffrorna så att andelen typ 

i den prepositionella användningen år 2009 fortfarande ligger på ungefär samma nivå som 
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1998, och att det istället är den adverbiella användningen av typ som står för ökningen av typ 

X-konstruktionen detta år. 

 Den femte och sista konstruktionen med typ, där ordet står allra sist i en sats eller en 

fristående fras, återfinns bara i de två yngsta tidningstextsmaterialen, från 1998 och 2009. Det 

rör sig dessutom bara om några få procent av alla träffar på typ. 

 

6 Hur förändringen verkar ha gått till 

Utifrån vid vilken tidpunkt de olika konstruktionerna med typ dyker upp eller blir vanliga i 

materialet går det att rekonstruera hur ordets ordklasstillhörighet och betydelse ser ut att ha 

förändrats över tid i fyra steg (A–D): 

 

Tabell 4 

Typ:s utveckling över tid 

 

 typ-konstruktion ordklass typ:s betydelse 

A.  1. en X typ substantiv ’sort/slag’  

 2. av X typ substantiv  ’sort/slag’ 

B.  3. av typ X substantiv/preposition (’sort/slag’?), ’sorten/slaget’,  

    ’till exempel sorten/slaget’  

C. 4. typ X preposition ’av sorten/slaget’,  

    ’till exempel’, ’ungefär som’ 

D. 4. typ X adverb ’ungefär’ 

 5. typ. adverb ’ungefär’, ’liksom’ 
 

Hur en sådan utveckling kan ha varit möjlig kommer jag nu att diskutera närmare. 

 

A. Ursprungligen förekom typ antagligen bara i konstruktioner av sorten en X typ och av X 

typ, där typ fungerade som ett substantiv med betydelsen ’sort/slag’. 

 

B. Att typ:s funktion och betydelse sedan satte igång att förändras beror högst sannolikt på att 

ordet började dyka upp i konstruktionen av typ X. Denna form kommer i sin tur kanske 

ursprungligen från konstruktionen av typen X. Varför speciesböjningen i så fall ibland föll 

bort från ordet typen är inte helt lätt att svara på. Ohlander (1983:28f) menar att ordet 

sannolikt har vunnit insteg i allmänspråket i typ X-konstruktionen genom påverkan från 
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byråkratispråkets katalogstil med dess bruk av kolon i formuleringar som längd: 30 cm, färg: 

grön, typ: Boeing 747 osv. En sådan påverkan från fackspråk skulle kunna vara en förklaring 

till varför typ inte böjs i bestämd form i kontexter där det skulle ha varit naturligt att göra 

detta. En annan möjlig förklaring är kanske att redan formen av typen i konstruktionen av 

typen X av språkbrukarna i vissa fall reanalyserades som en tvådelad preposition: [av typen] 

[Boeing 747]. I så fall skulle man kanske kunna tänka sig att speciesböjningen ibland föll bort 

från ordet typen i analogi med andra prepositioner, vilka ju saknar böjning. 

 I och med avsaknaden av speciesböjning har typ i konstruktionen av typ antingen kunnat 

analyseras som en del av rektionen till av eller som andra halvan av en tvådelad preposition: 

av typ. Här finns med andra ord möjligheten till en syntaktisk reanalys då formuleringar som 

flygplan av typ 32 Lansen och 35 Draken eller virus av typ A2, Asiaten av språkbrukarna 

antingen har kunnat tolkas som flygplan [av] [typ 32 Lansen och 35 Draken] respektive virus 

[av] [typ A2, Asiaten] eller som flygplan [av typ] [32 Lansen och 35 Draken] respektive virus 

[av typ] [A2, Asiaten]. 

 När formen av typ har använts framför nominalfraser vilka inte, som i föregående 

exempel, går att definiera med siffror och liknande (dvs. verkliga typbeteckningar) har denna 

konstruktion i vissa fall sannolikt kommit att bli semantiskt vag eller dubbeltydig. Av typ har 

då istället för att tolkas som ’av (den exakta) sorten/slaget’ kunnat uppfattas som ’av till 

exempel sorten/slaget’. Detta gäller till exempel i dessa träffar från Press 65: 

 

(1) a. Han vänder sig mot att jag […] uppfattar ”deltagande i utställningar av typ 

Documenta, Pittsburgh International, Guggenheim International Awards etc som 

tecknet på internationellt erkännande” 

 b. Utlänningar får för närvarande inte heller vara med på samlingsutställningar av typ 

Stockholmssalongen 

 c. I amerikansk press har de nu nått en nivå där varje bildtidning och varje 

modemagasin måste vara en allvarlig konkurrent för tidningar av typ Playboy 

 

I dylika fall har av typ alltså antagligen, till skillnad från när det gällde flygplans-

beteckningarna ovan, kunnat tolkas som att det istället för att betyda ’av (den exakta) 

sorten/slaget’ fått en mer vag innebörd så att det uppfattas som syftande på någonting som 

liknar, men inte nödvändigtvis måste vara exakt detsamma som, det som står efter av typ: ’av 

till exempel sorten/slaget’. 
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C. I nästa steg i utvecklingen försvinner ordet av från den syntaktiskt dubbeltydiga och i 

många fall semantiskt oklara konstruktionen av typ X. Att av faller bort är inte särskilt 

förvånande eftersom detta är en mycket vag preposition med många olika användnings-

områden och betydelser (Nationalencyklopedins ordbok listar t.ex. sex olika betydelseområd-

en för av som preposition).  

 Redan i Press 65 fanns några exempel på den nya konstruktionen typ X, men det är i Press 

76 som denna blir verkligt vanlig. Förändringen från av typ X till bara typ X sker alltså 

förmodligen någon gång mellan 1965 och 1976.  

 Ett par exempel på typ utan ett framförställt av från Press 76 är: 

 

(2) a. Vi är ett lag utan stjärnor, vi är inte så beroende som ex Västerås av en spelare typ 

Ole Nielsen. 

 b. Det är ofta man struntar i sådana detaljer i samband med uppvisning typ 

presskonferens. 

 

Typ verkar i dessa meningar fungera på precis samma sätt som konstruktionen av typ i (1) 

ovan. Man skulle lika gärna kunna sätta in ett av framför typ här utan att det gör någon 

skillnad syntaktiskt. Att av plötsligt försvinner ur konstruktionen av typ X tyder på att det 

verkligen måste ha skett en syntaktisk reanalys av denna form tidigare, dvs. att typ i en hel del 

fall måste ha uppfattats som en del av prepositionen. När typ nu dyker upp fristående blir 

denna reanalys synlig. Därmed verkar det också som om typ tagit över den funktion som 

tidigare innehades av formen av typ, och istället för att som i (1) utgöra en tvådelad preposi-

tion tillsammans med detta av nu själv fungera som preposition. Det faktum att andelen typ i 

typ X-konstruktionen mellan år 1965 och 1976 har ökat från 4 % till 23 % av alla träffar på 

typ, samtidigt som träffarna med av typ X-konstruktionen minskat något (från 16 % till 13 % 

av alla typ) (se Tabell 3 i avsnitt 5.3 ovan), kan sägas stöda tolkningen att prepositionen av 

ibland helt enkelt fallit bort ur konstruktionen av typ X. Detta gäller troligen särskilt i 

formuleringar som de i (1) ovan där av typ förutom att vara syntaktiskt dubbeltydigt också är 

semantiskt vagt eftersom konstruktionen inte följs av ett visst specifikt märke av någonting 

(t.ex. beteckningen på en viss flygplanssort).  

 Att av genom konstruktionen av typ har påverkat både typ:s ordklasstillhörighet och 

betydelse, men sedan försvunnit och lämnat typ kvar med dessa förändringar intakta, liknar 

den utveckling som inom grammatikaliseringsforskningen brukar kallas ”univerbation” 

(ungefär ’förettordsligande’). Denna term används för att beskriva en språklig process där 
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flera ord smälter samman till ett enda, någonting som till exempel gäller hur det engelska 

ordet because har uppstått (by cause that > because that > because) och hur det svenska om 

har utvecklats ur frasen um æn (Rosenkvist 2004:20, 126–139). Enligt Rosenkvist kan ord 

som ingår i en lexikaliserad fras genom processen ”univerbation” få betydelse från andra ord i 

frasen, vilka i ett senare skede faller bort (s. 31). Detta verkar vara just vad som skett med 

ordet typ genom konstruktionen av typ. 

 Att en språkförändring från av typ till bara typ är på gång kan man också se i följande 

exempel från Press 76, där skribenten använder sig av både av typ och typ i samma artikel 

utan att det tycks finnas någon särskild skillnad mellan dessa två: 

 

(3) Märk – och detta är av avgörande vikt och betydelse: ett brukssamhälle av typ Surte 

är ett levande centrum […] Det är här som den verkligt avancerade, yrkeskunnigt 

högutvecklade arbetaren i ett traditionsstarkt arbetaresamhälle i samhället – typ Surte 

glasbruk – är den representant för vår arbetarrörelse som vi har all anledning att 

lyssna till.  

 

Här hade man nog kunnat byta plats på de två konstruktionerna typ och av typ utan att det 

hade förändrat textens innebörd. 

 När av har försvunnit kan ordet typ antingen uppfattas som att det betyder samma sak som 

hela konstruktionen av typ tidigare, dvs. ’av sorten/slaget’. Typ som preposition verkar dock 

också kunna tolkas som att det har innebörden ’till exempel’ eller ’ungefär som’. Denna 

semantiska omtolkning har säkert sitt ursprung i av typ:s vaghet i (1) ovan. Betydelsen ’av till 

exempel sorten/slaget’ ligger ju ganska nära ’till exempel’ och ’ungefär som’; gränserna 

mellan dessa är flytande. I många fall är det också oklart vilken av dessa olika innebörder 

författaren avser. Framförallt verkar typ i många av träffarna i materialet från före 1998 kunna 

betyda både ’av sorten/slaget’ och ’till exempel’ och/eller ’ungefär som’.  

 På samma sätt som när det gällde konstruktionen av typ X ovan, i vilken typ antingen kan 

tolkas som ett substantiv eller en preposition, kan det faktum att typ här kan betyda flera olika 

saker ses som andra steget i Hopper och Traugotts formel för språkförändring: A > A/B > (B). 

Skillnaden gentemot den syntaktiska reanalysen är dock att gränserna mellan betydelserna A 

(’av sorten/slaget’) och B (’till exempel’/’ungefär som’) i detta fall inte är fasta utan flytande. 

Det gäller till exempel i dessa belägg från Press 76: 
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(4) a. De arbeten som hittills kunnat förmedlas till assyriska flyktingar har därför ofta varit 

sådana som inte fordrat någon utbildning eller vana – typ tempojobb av olika slag. 

 b. För den stora publiken är Sven-Olof kanske mest känd som arrangör av 

schlagermusik, typ Svensktoppen. 

  

Här skulle typ nog kunna ersättas med både ’av sorten/slaget’ och ’till exempel’. Möjligen 

även med ’ungefär som’. Typ får därmed en vag innebörd. Detta verkar stämma väl in på 

Rosenkvists (2006) tanke om att semantiska omtolkningar sker gradvis och utlöses av vaghet 

och mångtydighet, och att det under en sådan omtolkning finns ett stadium där två eller flera 

tolkningar samexisterar och överlappar varandra. 

 Typ används i en hel del fall framför direkt anföring, som i följande exempel från DN 

1987: 

 

(5) a. Hon gömmer sig och ger sällan intervjuer, vilket lätt leder till skadeglada rykten typ: 

”Ni vet väl att hon har lagt plast på sina heltäckningsmattor och att hon gömmer 

bjudspriten i tvättstugan!” 

 b. Vi får varken skurk eller hjälte kvar, men i gengäld besvärande och förmodligen 

olösliga gåtor, typ: Varför gav sig Almqvist in på mystiska affärer med procentaren? 

 

Att typ står före ett citat gör att ordet här, på samma sätt som i Ulla-Britt Kotsinas (1994:91) 

undersökning av ungdomars talspråk, bör förstås som ett sätt att markera att det anförda är ett 

så kallat pseudocitat. Författaren vill med andra ord genom att sticka in ett typ framför citatet 

sannolikt signalera att det inte är säkert att den citerade verkligen uttryckte sig exakt så, utan 

snarare på ungefär det sätt citatet anger.  

 

D. De fall där typ i likhet med i (5) ovan kan tolkas som ’ungefär som’ har troligen lett till 

ytterligare en semantisk betydelseförskjutning där ordet har kunnat uppfattas som bara 

’ungefär’. Det förefaller troligt att det är i analogi med detta adverb som typ i några få 

exempel i materialet från 1998 och 2009 har gått ifrån att vara en preposition i en preposi-

tionsfras till att dyka upp sist i satser eller fristående fraser, som ett adverb. Denna utveckling 

sker alltså någon gång mellan 1987 och 1998. Det gäller följande fem exempel i PressText: 

DN 1998 och PressText: DN 2009: 
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(6) a. Vi multikultade järnet, typ. 

 b. Och tyvärr, tyvärr används ju ideer [sic] om demokrati, välfärd och mänskliga 

rättigheter ofta som tomma ord och floskler istället för att tas på allvar. Easy reading, 

typ. 

 c. Gunilla (Benke-fan sedan 25 år, typ) 

 d. DET OFFENTLIGA SAMTALET: Jävla äckligt, typ 

 e. Sen spottade motståndaren mot mig och sade något otrevligt. Välkommen till 

England, typ. 

 

Satsen Vi multikultade järnet, typ verkar kunna tolkas på två olika sätt. Antingen fungerar typ 

här som en efterställd bestämning till ordet järnet, eller så fungerar typ som en bestämning till 

hela den föregående satsen. Eftersom järnet här ser ut att fungera som ett adverb, med den 

ungefärliga betydelsen ’hårt’, snarare än ett substantiv, skulle typ med den förra tolkningen 

kunna ses som ett efterställt gradadverbial i adverbfrasen. Med den senare tolkningen kan 

meningen istället jämföras med en sats som De kom hem oskadda, lyckligtvis där lyckligtvis 

fungerar som ett efterställt satsadverbial. Huruvida typ här bara bestämmer ordet järnet eller 

hela satsen går nog inte att avgöra säkert. Mats Eriksson (1992:3) menar i en artikel om ordet 

bara:s utveckling att det ofta är svårt att dra en strikt gräns mellan adverbial som modifierar 

enskilda satsled och adverbial som modifierar hela satsen. Detta verkar stämma även för ordet 

typ i detta fall. 

 När typ fungerar som ett adverbial sist i en sats eller en fristående fras har ordets betydelse 

försvagats ytterligare till att oftast mest likna det nästintill innehållstomma ’liksom’. Att typ i 

denna funktion kan tas bort utan att det påverkar satsens grammatiska form eller 

betydelseinnehåll (det senare i alla fall i någon större utsträckning) innebär att ordet här också 

kan ses som en diskurspartikel (Svensson 2009:24). 

 I materialet från PressText: DN 2009 förekommer också, som vi såg i avsnitt 5.2.4 ovan, 

ett tiotal exempel där typ visserligen finns med i konstruktionen typ X men ändå mest verkar 

likna ett adverb med betydelsen ’ungefär’: 

 

(7) a. För några år sen hade jag dille på Tigerkostymer. Köpte några för typ 5 000–6 000 

kr styck. 

 b. – Det var för typ två år sedan. 

 c. – Just nu har jag typ inga pengar. 

 d. Det var typ femton pers inne på operation. 
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Typ dyker i denna form visserligen upp senare än de två exemplen (6a,b), där ordet står sist i 

en sats, men det rör sig om så få träffar att det är svårt att säga någonting säkert om i vilken 

ordning utvecklingen har skett i detta fall. Kanske började typ användas på så sätt att ordet bör 

tolkas som adverb både i formen typ X och sist i en sats samtidigt? Det är också möjligt att 

användningen av typ i formuleringar som de i (7) egentligen kom före de i (6), och att de, 

genom att typ:s betydelse i dessa kunde tolkas som ’ungefär’, banade väg för att ordet skulle 

få en mer rörlig position i satsen och kunna placeras allra sist i denna, i vissa fall med räck-

vidd över hela den föregående satsen. Detta kan i så fall jämföras med hur Eriksson (1992:24) 

påpekar att ord som uttrycker begränsning eller förväntan och modifierar ett visst led i satsen 

med tiden ofta kommer att fungera som attitydmarkörer gentemot hela utsagan. Han menar att 

detta gäller för hur ordet bara har utvecklats, och det verkar inte otroligt att det även gäller 

den förändring som typ har genomgått. 

 När typ uppträder som ett adverb blir den semantiska omtolkning som måste ha skett 

tidigare synlig eftersom ordet i (6) och (7) helt har avlägsnat sig från betydelsen ’sort/slag’. 

Att typ här har spridits till nya sammanhang kan ses som ett resultat av den analogiska process 

vilken gör den tidigare semantiska omtolkningen och syntaktiska reanalysen av ordet synlig. 

 

7 Den förändrade användningen av typ som en grammatikaliser-

ingsprocess 

Att typ i den första delen av utvecklingen har gått från att vara ett lexikalt ord (ett substantiv) 

till ett grammatiskt ord (en preposition) tyder på att ordet har genomgått en grammatikaliser-

ingsprocess. Utvecklingen stämmer ju väl in på det första steget i den typiska grammatikalis-

eringsklinen: innehållsord > grammatiskt ord > klitikon > böjningsaffix. Att ordet inte (i alla 

fall inte än) har gått hela vägen längs klinen är inte konstigt eftersom sådana processer ofta 

sägs avstanna någonstans på vägen.  

 Typ har genom att börja fungera som en preposition förlorat både morfologiska och 

syntaktiska egenskaper som tidigare identifierade det som en fullvärdig medlem i kategorin 

substantiv. Det böjs inte längre i bestämd form och kan varken ta artiklar eller myckenhets-

ord, modifieras av adjektiv och pronomen, eller fungera som subjekt. Ordet kan också sägas 

ha fått en ganska fast position i satsen: det står före en rektion och fungerar tillsammans med 

denna som en prepositionsfras vilken fungerar som attribut till huvudordet i en nominalfras. 

  Att typ på senare tid har utvecklats från att vara en preposition till att bli ett adverb 

stämmer dock inte lika väl in på den typiska grammatikaliseringsprocessen. Klinens första 
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steg sägs nämligen i sin tydligaste form följa modellen substantiv (> adverb) > preposition, 

och typ har uppenbarligen vänt på de två sista stegen i denna klin. Dessutom har ordet närmast 

fått en mer rörlig position i satsen eftersom det kan stå både sist i en huvudsats och som 

bestämning i en nominalfras. Det faktum att typ inte följer den klassiska klinen utan har 

utvecklats från att vara ett innehållsord via ett grammatiskt ord till ett adverb i form av en 

diskurspartikel är dock fullt begripligt utifrån Traugotts modell propositionell komponent > 

textuell komponent > expressiv komponent. Typ som substantiv motsvarar i denna modell den 

propositionella komponenten (det beskriver världen), typ som preposition den textuella 

komponenten (det skapar sammanhang i texten), och typ som diskursmarkör den expressiva 

komponenten (det uttrycker personliga attityder gentemot utsagan). Att typ:s syntaktiska 

utveckling inte helt motsvarar den klassiska klinens kan med denna beskrivning förklaras 

utifrån det faktum att diskurspartiklar ofta följer en något annorlunda väg i en grammatikal-

iseringsprocess än den mest typiska.  

 Att ordet typ har förlorat äldre mer konkreta betydelser samtidigt som det utvecklat nya 

mer abstrakta sådana är tydligt. Betydelsen ’en sort’/’ett slag’ är ju mer konkret än ’ungefär’, 

’till exempel’ och ’liksom’. Dessutom verkar typ ofta ha flera av dessa betydelser samtidigt, 

vilket tyder på att ordet fått en vagare och mindre exakt innebörd; ett typiskt exempel på 

semantisk blekning. Att typ har gått från att ha en mer objektiv betydelse till en mer subjektiv 

och pragmatisk sådan stämmer dessutom väl in på den vanliga utvecklingen när det gäller 

diskursmarkörer. Det faktum att ordets alla olika betydelser (’sort/slag’, ’till exempel’, 

’ungefär som’, ’ungefär’ och ’liksom’) samexisterar i dagsläget, vilket också gäller för typ:s 

tre olika ordklasstillhörigheter (som substantiv, preposition och adverb), kan beskrivas som 

ett fall av ”layering” (’skiktning’). Detta är ett vanligt fenomen i grammatikaliseringsproces-

ser, där en forms äldre betydelser och funktioner ofta finns kvar parallellt med nyare sådana. 

 När det gäller övriga tecken på grammatikalisering: fonologisk reduktion och att ordets 

gränser suddas ut, stämmer det sistnämnda inte särskilt väl in på det som hänt med ordet typ. 

Detta antar jag dock är någonting som huvudsakligen rör senare delar av processen (då ordet 

antar formen av klitikon och affix). Fonologiskt kan typ sägas ha reducerats eftersom ordet 

tappat eventuella böjningar (typen, typer och typerna har blivit till bara typ). Till skillnad från 

den ursprungliga formen som substantiv är typ som preposition och adverb dessutom vanligen 

obetonat. 
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8 Sammanfattning och slutsatser 

Jag har i uppsatsen undersökt hur användningen av ordet typ har förändrats under perioden 

1965–2009 och försökt förstå vad som lett till denna utveckling. Dessutom har jag studerat på 

vilket sätt utvecklingen kan ses som ett exempel på den process som inom språkvetenskapen 

brukar kallas grammatikalisering. 

 Syntaktiskt har ordet under den undersökta perioden genomgått en förändring vilken i 

ordklasstermer kan beskrivas: substantiv > preposition > adverb. Semantiskt har ordets 

betydelse under samma period genomgått utvecklingen: ’sort/slag’ > ’till exempel’, ’ungefär 

som’ > ’ungefär’ > ’liksom’. Som substantiv kan ordet betyda ’sort/slag’, som preposition ’av 

sorten/slaget’, ’till exempel’ och ’ungefär som’, och som adverb ’ungefär’ och ’liksom’.  

 Förändringen har sannolikt sitt ursprung i konstruktionen av typ X där substantivet typ har 

reanalyserats som en del av en tvådelad preposition. I vissa omgivningar har denna 

konstruktion dessutom fått en vag innebörd så att av typ:s betydelse har kunnat omtolkas från 

’av sorten/slaget’ till ungefär ’av till exempel sorten/slaget’. I nästa steg har av fallit bort och 

lämnat typ kvar med den nya ordklasstillhörigheten och den nya vaga betydelsen intakt, i 

analogi med hela konstruktionen av typ tidigare. Betydelsen ’av till exempel sorten/slaget’ har 

sedan lett till ytterligare en semantisk omtolkning så att ordets innebörd har uppfattats som de 

närliggande ’till exempel’ och ’ungefär som’. Antagligen har betydelsen ’ungefär som’ lett till 

ännu en liten betydelseförskjutning där ordet har kunnat uppfattas som bara ’ungefär’. Typ har 

också, kanske i analogi med just ordet ungefär, reanalyserats som ett adverb med en mer 

rörlig plats i satsen. Slutligen har typ:s betydelse ytterligare försvagats så att ordet mest liknar 

det nästintill innehållstomma ’liksom’. I detta läge kan typ också fungera som en 

diskurspartikel.  

 Den syntaktiska och semantiska förändringen har alltså gått i flera steg där funktion och 

betydelse i vissa fall har påverkat varandra. I dagsläget förekommer ordet i språksamhället i 

alla tre ordklassfunktionerna och i ett flertal olika betydelser, någonting som kan ses som ett 

typiskt exempel på det som inom grammatikaliseringsforskning brukar kallas ”layering” 

(’skiktning’).  

 Typ:s utveckling stämmer på de flesta punkter väl in på den process som brukar kallas 

grammatikalisering. Ordet blir både mer grammatiskt, reduceras fonologiskt, och får en 

abstraktare och mindre exakt betydelse. Dessutom går typ från att ha en objektiv innebörd till 

att få en mer subjektiv och pragmatisk sådan, någonting som stämmer väl överens med hur 

diskursmarkörer vanligen utvecklas.  
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 Däremot följer ordet inte riktigt grammatikaliseringsklinen, vars första steg i sin tydligaste 

form sägs vara substantiv (> adverb) > preposition. Typ börjar ju användas i funktionen som 

preposition tidigare än som adverb. Detta blir dock begripligt då man betänker att 

utvecklingen av diskurspartiklar ofta följer en något annorlunda modell än den klassiska 

klinens, nämligen en förändring från propositionell nivå via textuell nivå till expressiv nivå. 

Typ:s byte av ordklass från substantiv via preposition till adverb/diskurspartikel är helt i linje 

med en sådan utveckling. 

 Sammanfattningsvis tyder alltså allt på att typ under den undersökta perioden har 

genomgått en grammatikaliseringsprocess. Det intressanta är att detta har gått förvånansvärt 

snabbt. Förändringen av ordet från substantiv till preposition verkar ha skett under en så kort 

tidsrymd som ett tiotal år, och den vidare utvecklingen mot adverb har gått nästan lika snabbt. 

Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott (2003:130) menar att man för att kunna genom-

föra diakroniska språkstudier av grammatikaliseringsprocesser behöver ha tillgång till texter 

över en tämligen lång period, men typ:s utveckling tyder alltså på att så inte alltid måste vara 

fallet. I själva verket kan det tydligen ibland räcka med material från några årtionden för att 

man ska kunna se en sådan process äga rum. Man bör dock betänka att den snabba 

utvecklingen här sammanfaller med en omvälvande förändring av tidningsspråket, vilket 

under samma period har gått från att vara starkt skriftspråkligt till att bli betydligt mer 

talspråkligt.20 Detta är en möjlig felkälla som kan ha påverkat hur de olika konstruktionerna 

med typ framträder i materialet. Även om jag inte håller det för särskilt troligt finns därmed 

möjligheten att alla de olika typ-konstruktionerna hela tiden har existerat i talspråket, och att 

vid vilken tidpunkt de framträder i materialet beror mer på hur talspråkligt tidningsspråket 

tillåts vara än en förändrad användning av ordet över tid. 

 Det återstår att se hur typ:s fortsatta utveckling kommer att se ut. Min gissning är att ordet 

knappast kommer att gå hela vägen längs grammatikaliseringsklinen, utan att processen i och 

med att ordet har börjat fungera som adverb/diskurspartikel har avstannat. Huruvida typ 

därmed nu kommer att bli ännu mer frekvent eller, i likhet med vad som är det vanliga för 

modeord, snart försvinna ur allmänspråket är inte lätt att veta.  

 Någonting som jag inte har tagit upp i denna uppsats, men vilket det skulle vara 

spännande att undersöka närmare, är att typ i vissa fall verkar kunna användas på ett sätt som 

bryter mot svenskans V2-regel. Detta förekommer inte i mitt material men sökningar med 

sökmotorn Google på svenska sidor på Internet visar att sådana konstruktion inte uppfattas 

                                                 
20 Se t.ex. Norman Fairclough (1995:10) som beskriver hur medias språk alltmer präglas av ett vardagligt tilltal: 
”the tendency of public affairs media to become increasingly conversationalized”. 
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som omöjliga av språkbrukarna. Där finns nämligen exempel som Jag typ älskar dig och jag 

typ pallade inte. Gunlög Josefson (2009:142) påpekar att så kallade ”fokuseraradverbial”, 

t.ex. ordet bara, kan stå på udda positioner i satsen: Hon bara sprang. Typ som 

adverb/diskurspartikel kan antagligen sägas tillhöra denna grupp. Huruvida ordet i vardagligt 

språkbruk därmed i praktiken kan stå på vilken position som helst i satsen, eller om det finns 

vissa platser som upplevs som omöjliga, skulle vara ett intressant ämne för en fortsatt studie. 
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Korpusar 
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