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Bokförlagen och språket - en 
konferens 

Språkvårdsgruppen anordnade i samarbete med Förlagskiub-
ben den 20 oktober 1982 en informations- och diskussions-
konferens med temat Bokförlagen och språket. Till denna 
konferens, som hölls på Wenner-Gren Center i Stockholm, 
hade inbjudits representanter för förlagsbranschen samt för 
de olika språkvårdsorganen. 1 konferensen deltog omkring 
200 personer. Detta var Språkvårdsgruppens sjätte kontakt-
konferens. De fem tidigare har behandlat myndigheternas 
språk, massmediernas språk, språkvården och skolan, 
reklamspråket samt författningsspråket (se Språkvård 3/1978, 
1/1979, 1/1980, 1/1981 och 4/1981). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera 
Svenska språknämnden, Svenska Akademien, Tekniska no-
menklaturcentralen, SJS - Standardiseringskommissionen i 
Sverige och Samarbetsorganet för språkvårdare inom offent-
lig förvaltning (Samspråk). Gruppens ordförande är professor 
Sture Allén. 

Språkvårdsgruppen har till syfte att verka för vidareutveck-
ting av samarbetet mellan organ med språkvårdande uppgif-
ter. Genom arbetet i gruppen kan många rekommendationer 
få en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring. 

Konferensen om bokförlagen och språket inleddes efter ett 
hälsningsanförande av Sture Allén med ett föredrag av pro-
fessor Bertil Molde om "Boksvenska". Därefter gavs under 
förmiddagen synpunkter på förlagens arbete med manuskrip-
ten av förlagsmännen Lars Grahn, Askild & Kärnekull Förlag 
AB, Kjell Peterson, Bokförlaget Atlantis, Torkel Stålmarck, 
Norstedt & Söners Förlag, och Gösta Åberg, Hammarström 
& Åberg Bokförlag. Under eftermiddagen diskuterades bo-
ken och läsaren med inlägg av bl.a. författarna och kritikerna 
Hans Krook och Caj Lundgren. De här nämnda föredragen 
och diskussionsinledningarna återges på följande sidor. 



Bertil Molde 	Boksvenska 
1 oktober 1965 höll jag ett föredrag i Göte-
borg på en sammankomst om svenskans 
beskrivning, och titeln på föredraget var 
"Tidningarnas och bokförlagens dirigering 
av språket" (ingår i antologin Studier i 
dagens svenska, Svenska språknämndens 
skriftserie 44). Där gick jag igenom bl.a. 
vad jag då visste om olika skrivregler och 
andra regelsamlingar som fanns på tid-
ningar och bokförlag. Jag konstaterade att 
det i åtskilliga formella avseenden var så 
att man genomförde ganska stor konse-
kvens i både pressen och förlagsvärlden. 
Det kunde gälla t.ex. saker som verbfor-
mer - lös och fast sammansättning, ska—
skall, bli—bliva, ta—taga osv., och också 
klar preferens för ord som inte, bara, ock-

så framför andra möjliga alternativ. 

Det rör sig ju här om drag som sedan lång 
tid tillbaka tillhört ledigt eller kanske 
tom. vårdat och övertänkt talspråk, men 
som ännu under 1960-talet inte hade blivit 
så självklart accepterade i skrift av alla 
författare och skribenter. Jag konkludera-
de då, alltså 1965, att en hel del drag i den 
svenska prosa som möter i förlagens böc-
ker inte enbart beror på författarna utan i 
hög grad på medvetna insatser från redige-
rare på förlagen. Dessa personer kunde då 
anses ha ett visst och stundom ganska stort 
inflytande på språkbruket, naturligtvis i 
första hand på bruket i enskilda böcker 
men också på språkbruket i allmänhet. Jag 
sade, och jag byggde på mina egna erfa-
renheter från förlagsbranschen från senare 
delen av 50-talet och början av 60-talet: 

Det är säkert inte många av de flera 
tusen böcker som ges ut varje år i vårt 
land som publiceras i exakt samma 
språkliga skick som de hade när de läm- 
nade författaren eller översättaren. Vid 
alla större och medelstora förlag har 
man förlagsredaktörer och korrekturlä- 
sare som bl.a. har till uppgift att kon- 
trollera språkformen i de böcker som  

skall ges ut. Denna kontroll utövas na-
turligtvis på olika sätt och med skiftande 
resultat. 1 vissa fall har man ganska fasta 
principer att gå efter, delvis kodifierade 
i skriftliga anvisningar, i andra fall tycks 
man arbeta mera på känn. Det är också 
så att man i regel torde göra starkare 
ingrepp i översättningslitteraturen än i 
de svenska originalen och också starka-
re ingrepp i populärvetenskaplig och an-
nan facklitteratur än i skönlitteratur. 

Jag nämnde också att förlagen på den ti-
den ofta gav vissa direktiv om språk och 
stil direkt till författarna, framför allt då 
det gällde facklitteratur av olika slag, t.ex. 
om en viss försiktighet med facktermer 
och främmande ord. Och jag sade också 
att man ofta försökte förmå författarna att 
acceptera en förlagsredigering som gjorde 
språkformen bättre lämpad för bokens pu-
blik och innehåll. Särskild uppmärksam-
het åt språkfrågorna ägnades ofta då verk 
med flera författare. 

De ingrepp som på den tiden gjordes kun-
de i vissa fall vara mycket omfattande, och 
de gällde inte alls bara rent formella saker, 
utan också meningbyggnad och andra syn-
taktiska frågor, t.ex. ordföljden, och lika-
så frågor om ordval (facktermer - all-
mänspråk osv.). Strävan var mycket klar: 
en ledigare och lättillgängligare stil och i 
jämförelse med äldre texter en mera var-
daglig stil. Precis som i pressen. 

Jag minns från min egen förlagstid många 
exempel på böcker för vars framgång för-
lagsredaktörernas insatser torde ha haft 
avgörande betydelse. Mina erfarenheter 
gäller nästan enbart svensk facklitteratur i 
original och översättningar av både fack-
och skönlitteratur. 

Vad jag hittills har sagt gäller ju en 
svunnen tid. Det tycks mig som om förla-
gens arbete med manuskripten till böcker- 
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na har blivit kraftigt reducerat under de 
senaste 15 åren. Ibland kan man inte värja 
sig för intrycket att det har funnits en di-
rekt rörpost från författaren till sätteriet, 
och att inga språkliga och stilistiskt förfar-
na förlagsredaktörer har fått tillfälle att 
visa sin duglighet. Eller det kanske inte 
har funnits några tillgängliga? Eller kan-
ske förlagsiedningen har tyckt sig kunna 
spara pengar? 1 varje fall är det för mig 
och säkert för åtskilliga andra tydligt att 
man numera från förlagens sida inte ägnar 
språk och stil i manuskripten på långt när 
samma uppmärksamhet som man gjorde 
låt mig säga på 1960-talet. 

Det har också under de senaste åren 
märkts ett visserligen skiftande men påtag-
ligt och glädjande intresse för böckernas 
språkform från många recensenters sida. 
Framför allt kanske när dessa recensenter 
tycker sig ha anledning att säga något ne-
gativt om språkbehandlingen. Mitt intryck 
är att sådan kritik har blivit vanligare. Om 
det är rätt kan det naturligtvis ha olika 
förklaringar. Det kan bero på att recen-
senter har börjat intressera sig mer än tidi-
gare för språkfrågor. Men det kan också 
bero på att språkbehandlingen i olika 
svenska originalböcker har blivit sådan att 
den i högre grad än tidigare inbjuder till 
kritik. Själv tror jag mera på den senare 
förklaringen. 

Sedan är det också anmärkningsvärt att en 
och samma bok av olika recensenter kan 
få högst olikartade recensioner. En recen-
sent kan finna en viss boks språkform så 
dålig och störande att totalomdömet om 
boken blir helt beroende av språket och 
stilen. Men en annan recensent tycks inte 
alls lägga märke till något anmärknings-
värt i bokens form och bedömer den en-
bart på innehållet. Det finns flera exempel 
på detta. Från höstens bokskörd skall jag 
bara ta två - utan att särskilt peka ut bok 
och författare. 

Men att hans språkbehandling är be-
drövlig och hans grammatiska insikter i 

det närmaste obefintliga är utomordent-
ligt pinsamt - för författare, läsare, re-
censent och ytterst för förlaget som har 
att bära hela ansvaret. 
Har all närmare manuskriptgenomgång 
upphört ...Förekommer inte längre 
ett samspel med utbyte av synpunkter 
och vägledning mellan författare och 
förlag? Jag förklarar mig beredd att på 
anmodan ur X:s roman ta fram ansenli-
ga textmängder som omedelbart skulle 
ha fallit för varje gammaldags moders-
målslärares rödpenna. Nog har vi kom-
mit långt när sådant som för tjugo år 
sedan inte har passerat i en vanlig skol-
uppsats släpps igenom hos ett av våra 
högst ansedda bokförlag! 

(Johan Gönther i SvD 31/8 1982) 

Om samma bok skriver Björn Holm i Ex-
pressen 14/10 1982 bl.a.: 

Men man måste läsa mellan raderna, för 
annars blir man bara förbannad av 
språkbehandlingen, av meningarnas 
klantiga uppbyggnad och gymnasiala 
efterslängar till bisatser - som borde 
strukits bort med rödpenna. Nu ber jag 
bara till någon högre makt att X inte tar 
så illa vid sig att han slutar skriva, för 
det vore mycket trist. Det är lätt att 
försvinna in i sin egen historia när man 
sitter mol allena och bearbetar skrivma-
skinen. Det är därför förlagets lektörer 
finns, som ett stöd, som frambärare av 
konstruktiv kritik under arbetets gång - 
och efteråt. 

Denna recension tycker jag man kan ta 
just som en konstruktiv kritik, även om 
den kanske lägger alltför mycket av ansva-
ret på förlaget och ställer kraven på förfat-
taren alltför lågt. Det gäller ju också den 
recension jag citerade förut. 

Men det finns åtminstone en recension av 
samma bok som bara tar hänsyn till bo-
kens innehåll och till själva historien. Den 
är av Martin Stugart och stod i DN 30/8 
1982 under rubriken "X höll mig vaken en 
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hel natt". 1 denna klart positiva recension 
nämns inte språk och stil över huvud taget 
- så man kan undra hur det egentligen var 
med recensentens nattliga vakenhet. 

Jag har faktiskt tvingat mig igenom boken 
ifråga, och jag har inte funnit någon som 
helst anledning att klandra de recensenter 
som klagar på dess språkbehandling! 

Är då detta ett unikt fall? Nej, inte alls. 
Det är inte svårt att hitta likartade fall, 
och från alla möjliga förslag. Jag skall bara 
ta ett enda exempel till, och det stammar 
från ett annat förlag och gäller också något 
som avses tillhöra katergorien "skönlitte-
ratur", fast något till språk och form så 
oskönt ser man sällan. Jag fick min upp-
märksamhet fäst vid boken genom en re-
cension i Aftonbladet 5/10 1982. Recen-
sionen (av Magnus Ringgren) inleds på 
följande sätt: 

"Jag var inte den särskilda typen av 
människor, som var utmärkande för min 
ålder i stan." Vad gör man när man på 
sjunde raden i en bok på 270 täta sidor 
träffar på denna mening? Man läser vi-
dare för att se om detta lilla monstrum 
är en tillfällig språklig blackout. Och 
när det visar sig att så inte är fallet river 
man sig i skallen och tänker stora för-
tvivlade tankar om skolans och universi-
tetets förfall, om förlagens brist på om-
döme och förlagsredaktörernas obefin-
lighet. 

Också denna bok har jag med stigande 
förundran läst igenom. Den är makalös i 
fråga om stil och språk. Den innehåller 
sådana mängder av det mest besynnerliga 
språkfel att man baxnar. Det är så mycket 
av den varan att man som läsare till sist 
börjar bläddra om igen i boken för att se 
om det kan ligga någon skönjbar stilistisk 
eller annan till språket knuten avsikt bak-
om. Mot slutet av boken finner man möj-
ligen en nyckel, nämligen där det står om 
en av personerna i boken att han 

hade använt filmmanuset på klassen [en  

gymnasieklass] eftersom han tyckte den 
skulle få känna på lite modern prosa. 
Men det hade inte gått alls, som han 
hade tänkt sig. Eleverna var nämligen 
uppfostrade att skriva för skolan. Dom 
var så språkförtryckta att dom skrev 
felfria uppsatser på en pretentiös 
karriärnivå, som var helt otrolig. 

Kanske detta är ett slags kommentar till 
författarens egen stilvilja, om det nu skul-
le kunna vara det rätta ordet. Men jag 
försäkrar att kommentaren i så fall är helt 
malplacerad. Jag skall inte uppehålla mig 
längre vid denna bok, men jag tycker det 
kan vara bra att ta fram ett par sådana här 
exempel, som visar två viktiga saker. Den 
första är naturligtvis att det finns böcker 
som i språkligt-stilistiskt avseende inte 
motsvarar de mest elementära krav. Och 
den andra är att det finns recensenter som 
inte låter dupera sig av innehållet och inte 
bortser från hur innehållet bärs fram till 
läsaren. 

Vad kan man då dra för lärdomar av de 
här exemplen? Jag har ju i programmet 
för konferensen utfäst mig att tala om för-
lagens språkvårdande uppgifter och an-
svar. Ansvarsfrågan först. Ansvar är ju ett 
stort ord. Förlagen har givetvis ett dubbelt 
ansvar, dels gentemot författaren, dels 
gentemot de presumtiva läsarna. Ja, jag 
kan också lägga till att förlagspersonalen 
kan ha ett ansvar gentemot förlaget också, 
krasst uttryckt för att böckerna skall kun-
na säljas bra. 

Ansvaret gentemot författaren i språkligt 
avseenden är svårt att precisera, men låt 
mig säga att det framför allt gäller författa-
rens möjligheter att utan onödiga stör-
ningar nå ut med sitt innehåll till läsarna. 
Här krävs både takt och fasthet från förla-
gens sida, och det behöver jag kanske inte 
fördjupa mig ytterligare i. En författare 
som bara ser sitt verk som "innehåll" och 
saknar blick för "formen", han måste hjäl-
pas till att få blicken skärpt för formen, 



dvs, alla de språkliga och stilistiska aspek-
terna, för annars riskerar han att innehål-
let, eller ännu finare "budskapet", inte 
når läsaren - eller når läsaren så förvans-
kat att han inte alls är betjänt med det. 

Den andra delen av förlagens ansvar sade 
jag gällde gentemot läsarna, och de pre-
sumtiva läsarna kan om man så vill anses 
vara alla svenskar, eftersom förlagen ger 
ut litteratur som totalt sett riktar sig till 
alla. Därmed kan ansvaret gentemot läsar-
na också sägas vara ett ansvar för själva 
språket, för utvecklingen av vårt språk. 
Om man ser saken så, och det gör jag 
gärna, så har därmed förlagen ett klart 
allmänt språkvårdande ansvar. 

Med det menar jag inte - det är bäst att 
jag påpekar det - att jag tycker det vore 
önskvärt att alla böcker samtidigt kunde 
tjäna som mönster för hur god svenska bör 
skrivas. Den självständige skönlitteräre 
författaren skall själv utforma sitt språk 
och sin stil, men som jag sade nyss är det 
förlagets uppgift att hjälpa honom i det 
arbetet, så att hans språk får den nyanse-
ring och samtidigt den pregnans som han 
eftersträvar - om han nu gör det. 1 det 
arbetet har förlagen förvisso en mycket 
viktig men också grannlaga uppgift. Den 
uppgiften framstår väl som särskilt bety-
delsefull när det gäller författare i början 
av sin bana. 

Men alla författare, det gäller både facklit-
teratur och stora delar av skönlitteraturen, 
har inte ett så utvecklat sinne för språket 
att de utan varje form av hjälp och stöd 
kan klara den svåra språkliga balansgång-
en. Det har jag nyss gett några exempel 
på. 

Man brukar bland språkmän ofta tala om 
att den moderna svenska sakprosan är den 
språkform som bildar utgångspunkten för 
praktiskt taget allt skrivande i dag. Också 
för skönlitteraturen. Den kan då betraktas 
som grundspråket - på gott och ont. Från 
den utgångspunkten eller grunden bygger 

den språkligt och stilistiskt medvetne för-
fattaren - vare sig han skriver romaner 
eller fackböcker - upp sitt eget sätt att 
skriva, sin egen stil. Men för att kunna 
göra det måste han veta hur den moderna 
sakprosan ser ut och fungerar - och den 
kunskapen har väl många rent intuitivt. 
Det är annars viktigt att förlagen hjälper 
sina författare att finna sin egen språkliga 
plattform, hjälper dem att om det behövs 
bli medvetna om språkets roll, om 
stilvariationer och annat sådant. Helt en-
kelt hjälper dem att medvetet arbeta med 
sina verktyg och ständigt finjustera dem 
efter de behov som kan möta. 

Det finns en alltför stor grå massa skriben-
ter, som trots en alltför ofta väldokumen-
terad språklig oförmåga får sina böcker 
publicerade av som man skulle tro kvali-
tetsmedvetna förlag. Slapp stil, färglöst 
språk, nonchalans mot den språkliga for-
men, i detaljer och i stort, ett vildvuxet 
och osammanhängande bildspråk är allför 
vanliga företeelser för att man skall känna 
den lust och glada aptit som man gärna vill 
känna när man läser böcker. Det är som 
om man på många håll inom bokbran-
schen, från författare över förlag till kriti-
ker ställer kraven alldeles för lågt. Det 
tycks mig som om vi under senare år har 
varit inne i ett skede där innehållet i böc-
kerna och dess samklang med de för tillfäl-
let rådande modeåsikterna är huvudsaken 
och deras form ägnas alldeles för lite upp-
märksamhet. Om den iakttagelsen är rik-
tig - och jag vet att det är en iakttagelse 
som många har gjort - så är det illa. Ett 
grundläggande fel är enligt min mening att 
man tycks tro att det går att skilja innehåll 
och form från varandra. Den språkliga 
formen, den stilistiska karaktären, den är 
också en innehållsfaktor. Det är insikten 
om det som jag tycker saknas på många 
håll. Och det gäller inte minst förlagen, 
som vi ju skall diskutera i dag. 

Det kanske kan verka som om jag här 
mest talat om den nutida svenska skönlit- 
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teraturen. Men det mesta jag har sagt gäl-
ler enligt min mening också facklitteratur 
av olika slag, kanske alldeles särskilt så-
dan facklitteratur som brukar kallas popu-
lärvetenskap. Där har man fortfarande ett 
starkt intryck att de som vet minst skriver 
oklarast och svårtillgängligast, medan de 
som har en överlägsen behärskning av sina 
ämnen ofta skriver bäst, också i de flesta 
språkliga avseenden - bl.a. med insikt om 
så enkla saker som vilka ord som bör an-
vändas för att läsaren skall förstå det han 
läser. Också där skulle man önska mera 
målmedvetet arbete från förlagens sida att 
tillsammans med författarna få fram inte 
bara i fråga om innehållet läsvärda böc-
ker. Jo, jag vet att sådant har förekommit 
och fortfarande ibland förekommer. Men 
görs det verkligen nog? 

Har förlagen nog med folk, och kompe-
tent folk, för den verksamhet som tidigare 
tycks mig ha varit så mycket vanligare, 
nämligen arbetet med manuskripten innan 
de släpps vidare till sätteriet? Jag vet att 
det arbetet kostar pengar. Men vad kostar 

det att ge ut böcker som är dåliga i språk-
ligt avseende - och jag menar då dålig 
fullständigt objektivt, och sådan dålighet 
finns, det försäkrar jag! Kostar inte stän-
dig kritik och ständigt läsarmissnöje nå-
gonting? 

Men för ett effektivt redigeringsarbete 
inom förlagen krävs också dugande folk, 
som själva har språklig och stilistisk ly-
hördhet, utom en självklar kunskapsbas - 
bl.a. rörande den moderna svenskans ele-
menta. Visst finns det sådant folk - men 
räcker de? Och får de alltså i tillräckligt 
hög grad visa vad de duger till? 

Jag vill sluta med att säga att jag naturligt-
vis är väl medveten om att det ges ut 
många bra och i språkligt avseende före-
dömliga böcker, även om de enligt min 
mening är alltför få. Bokpriserna nu för 
tiden är sannerligen så höga att man som 
bokköpare och bokkonsument tycker sig 
ha rätt att ställa höga kvalitetskrav på de 
varor man köper. Vem vill köpa en ny bil 
full av rostfläckar? 

Lars Grahn 	Uppgiften är att ta fram genier ur 
omöi1ha manus 

t, 0 

Låt mig börja med några råd till en förfat-
tare: 

"Du måste kunna tänka och skriva 
klart; du bör äga en någorlunda god 
kännedom om modersmålet, så att du 
kan bruka rätt ord vid rätt tillfälle och 
på så vis uppnå den verkan du avser; du 
måste kunna använda ögonen och även 
på andra sätt vara någorlunda uppmärk-
sam på de ting som omger dig, ty de 
mest oväntade föremål, människor och 
händelser dyker upp i dina böcker och 
kräver att bli skildrade. Naturligtvis 

hjälper det om du stavar någorlunda bra 
och kan skriva grammatikaliskt korrekt, 
men förmågor av det slaget är egentli-
gen inte särskilt viktiga. 

Jag känner många framstående förfat-
tare som är sämre i stavning och gram-
matik än många av mina klasskamrater i 
fyran i folkskolan; men de åstadkommer 
utomordentliga böcker och deras hust-
rur skriver rent dem på maskin och 
rättar felen." 

De här råden har jag lånat ur en bok som 



heter Writing to se!!. Den är skriven av en 
person som bör veta vad han talar om, 
nämligen Scott Meredith som leder en av 
USA:s mest framgångsrika litterära agen-
turer. Scott Meredith har såvitt jag vet 
mycket god hand med sina författares eko-
nomi och han har många kloka saker att 
säga om hur man skriver skönlitteratur 
som går att sälja. Jag rekommenderar 
verkligen Writing to se!l både åt författare, 
förlagsfolk och litteraturvetare. Det är en 
rolig bok, som går rakt på sak och jag 
måste kanske också varna känsliga sven-
ska kulturarbetare för att här icke före-
kommer ett enda ont ord om kommersia-
lismen; en bra bok är för Scott Meredith 
en säljbar bok och vice versa, säljbar på 
olika marknader märk väl. 1 själva verket 
torde Writing to se!l kunna ersätta många 
tungfotade Theories of Literature, estetis-
ka avhandlingar och analyser av point-of-
view-teknik. Men det är en delvis annan 
historia än den vi ska tala om i dag. 

Det intressanta med Scott Merediths inle-
dande råd till författaren är att de sätter 
fingret på själva problemet för oss som 
diskuterar "bokförlagen och språket". 
Problemet är ju att det inte är det korrekta 
språket som gör en bok bra, det vill säga 
litterärt eller sakligt fängslande. Bokens 
egentliga kvaliteter har med mera svår-
gripbara egenskaper att göra. Vi är, tror 
jag, ganska många som arbetat på förlag 
och som kan bekräfta Scott Merediths på-
stående att det sannerligen finns fina och 
framgångsrika författare som långt ifrån är 
perfekta när det gäller stavning och me-
ningsbyggnad. Det vet vi som sett deras 
manuskript oredigerade. Deras storhet lig-
ger på andra plan. 

Och ändå är det ju så att utan språklig 
klarhet och finess, utan en viss grad av 
korrekthet och konventionalitet, når bo-
kens text inte fram till läsaren. Stavfel, 
grammatikfel, otympligt bildspråk, banalt 
ordval, slarv i enkla sakfrågor - allt sådant 

stör förbindelsen mellan författare och lä-
sare. Textens budskap går inte ogrumlat 
fram om författaren inte med olika medel 
kan förmås att skriva en svenska som står i 
samklang med hans avsikter. 

Vad jag här egentligen säger är att somliga 
författare inte kan skriva så som de egent-
ligen vill skriva och att det då är förlags-
personalens uppgift att se till att författa-
ren tydligare skriver vad han eller hon i 
grunden avser. Förlaget ska ordna så att 
förbindelsen mellan författaren och läsa-
ren blir så störningsfri som möjligt. Detta 
handlar, till en viss del, om vad man med 
ett sammanfattande ord kan kalla språk-
riktighet i en inre och därför intressantare 
mening än den gängse. 

Författaren diktar. Läsaren läser. För lä-
saren är stavning och grammatik därför 
mycket viktigare än för författaren. För-
fattaren har direkt kontakt med sin in-
givelse, läsaren når kontakt med denna 
urkälla endast genom orden på papperet. 
Därav kommer att själva bokstävernas och 
ordens så att säga yttre form är viktigare 
för läsaren än för författaren. (Men bara 
som mede!. Vi läser inte en litterär bok 
bara för språkets och den yttre formens 
skull utan i första hand för innehållet, vi-
sionen, storyn.) 

Det är detta som vållar oss förläggare och 
förlagsredaktörer en del av våra bekym-
mer. Redaktören har inte fått sitt jobb för 
att han eller hon äger skapande skönlitte-
rär begåvning eller fackkunskaper på nå-
got speciellt område. Redaktören har fått 
sitt jobb därför att han eller hon är noga 
med språket, det vill säga: kan redigera en 
text, det vill säga: behandla den så att den 
får en uppsyn i enlighet med våra vanliga 
språkliga normer i fråga om stavning, 
ordval, syntax. 

När det gäller att i denna enkla mening 
redigera och korrigera en text vill jag på-
stå att svenska förlagsredaktörer är ganska 
duktiga, i de flesta fall mycket duktiga. 
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Den skönlitteratur som trycks i Sverige är 
på det hela taget korrekt, språkligt hyfsad. 
Men är den bra? Är den fängslande, väl 
gestaltad, vital - säljbar om man så vill? 
Tyvärr är den väl inte fullt så ofta vital 
som den är korrekt. Och det som faktiskt 
går att sälja är inte alltid vidare fängslande 
eller välgestaltat det heller, på grund av 
den svaga konkurrensen. 

Man kan invända att jag nu har kommit 
utanför ämnet, att jag talar om litterära 
kvaliteter och inte språkfrågor. Jag håller 
inte med. För när det gäller skönlitterär 
text är nästan alla frågor språkfrågor i dju-
pare mening. Om till exempel en sakupp-
gift i en litterär text är felaktig så motive-
rar felaktigheten naturligtvis sin plats om 
felet är medvetet insatt. Då har författa-
ren behärskat sina medel. Men har felet 
insmugit sig mot författarens medvetna 
vilja, då har vi att göra med en språklig 
och litterär svaghet, en oskönhet. 

"Sakfrågor" kan alltså i hög grad vara 
"språkfrågor", i litterär text. Vi bör därför 
utsträcka diskussionen om språket i de lit-
terära manuskripten till att gälla sådant 
som intrigdisposition, problemgestaltning, 
människoteckning, replikföring, drama-
tisk stegring osv. Också detta är frågor 
som gäller språkanvändningen och som vi 
på förlagen borde komma in på när vi 
arbetar med både fackmanuskript och 
skönlitterära manuskript. 

Jag har fått intrycket att man på svenska 
förlag - åtminstone på den skönlitterära 
sidan - är överdrivet försiktig med att gå 
in på språkfrågor i denna vidare mening. 
Jag anser nu inte att förlagsredaktörerna 
ska börja tvätta och skriva om i stor skala. 
Vi ska naturligtvis inte behandla de in-
kommande manuskripten bara som rå-
material i en textfabrik. Vad som dock 
slagit mig som nästan ett svek mot uppgif-
ten är den onödiga högaktningsfullheten 
inför i synnerhet de unga diktarnas manus. 

Det är som om man på en del håll fruktar 
att begåvningen skulle upplösas inför varje 
bestämd invändning eller kritik. Jag har 
sysslat med journalistik och journalistut-
bildning och där ser man annorlunda på 
arbetet med texter. 

Jag tror att den unga svenska prosan skul-
le må bra av att möta aktivare och mera 
krävande förläggare och förlagsredaktö-
rer. Vad vi borde begära mer av är känsla 
för språklig rytm och ekonomi, kraftfull 
gestaltning, fantasi, humor, äkta stil. Att 
det finns så få yngre skribenter som har en 
äkta stil - i den meningen att de litar på 
sitt eget språk, vunnet i kamp och arbete 
med den litterära traditionen - det tror jag 
beror på att undervisningen i ämnet har 
blivit så svag både i skolan och på universi-
tetet. 

När jag nu ändå talat en hel del om rätt-
stavning, meningsbyggnad och språkrik-
tighet vill jag - för att förekomma varje 
missförstånd - påpeka att jag naturligtvis 
inte kräver "korrekt" svenska av våra ge-
nier. Den förlagsredaktör som till äventyrs 
tror att hans uppgift vore att "rätta till" 
Stig Claesons meningsbyggnad och inter-
punktion har alldeles missuppfattat sitt 
yrke. Den redaktör däremot som försöker 
tukta de långa och slingriga meningarna 
hos en debutant eller näst-intill-debutant, 
har mitt fulla stöd. Som ett motmedel mot 
debutantens omständlighet skulle han 
kunna rekommendera läsning av några si-
dor Slas. Med fördel. Denna pedagogiska 
uppgift är lika grannlaga som viktig. Jag 
förutsätter nämligen att redaktören och 
hans förläggare har anat det blivande ge-
niet under manuskriptets omöjliga syntax 
och överarbetade fraseologi. Vi kan bara 
önska honom lycka till och hoppas att han 
så småningom ska kunna förlösa en ny 
svensk diktare, välskrivande och säljbar 
som Scott Merediths bästa klienter. 
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Gösta Åberg 	Vad gör redaktörerna? 
Vintern 1958 satt jag och strävade med en 
bok som hette Elteknisk handbok del 3 
eller något i den stilen, ett manuskript fullt 
av kontaminationer, tautologier och en del 
helt nyuppfunna språkfel som det skulle 
fordras en legion av språkvetare för att ens 
begynnelsevis klassificera. Mitt i alltihop 
drabbades jag av en förkylning som så 
småningom övergick i lunginflammation. 
Jag uppsökte en läkare, trött och febrig. 
- Yrke, sa han. 
- Förlagsredaktör, väste jag. 
- Förlagsredaktör? sa han. På bokförlag? 
Det måste vara underbart. Själv träffar jag 
bara en massa sjuka människor från mor-
gon till kväll. Berätta! 
- Det började som en vanlig förkylning, sa 
jag. 
- Nej inte det, sa han. Får redaktörn träf-
fa författare, läsa böcker? 
- Det händer, sa jag. Sen fick jag feber. 
- Ja, ja, sa han. Men redaktörn får alltså 
träffa författare varje dag, möta tänkan-
dets giganter . 
- Det är mest handböcker, sa jag. 
- Se nya idéer födas, kanske revolutione-
rande sådana, känna tidens puls och gripa 
tag i dess strömningar in i deras innersta 
märg, förändra världen, höra historiens 
vingslag, sa han, såg in i mina matta ögon 
med en glödande blick och slog ut en del 
apparatur på golvet. 

På det sättet malde han på en stund, men 
till slut fick jag ett recept och lovade att 
komma tillbaka om jag fick någon annan 
långvarigare, kanske kronisk sjukdom. 
Redan på hemvägen piggnade jag till av-
sevärt. Tidigare hade jag mest träffat män-
niskor som undrade om jag skrev böcker-
na eller tryckte dem och när jag svarade 
nekande på båda frågorna besviket insåg 
att jag var någon sorts fördyrande mellan-
hand. Fortfarande tror jag det både utom 
och inom branschen råder en viss osäker-
het om vad en fackboksredaktör har för 

sig, och jag ska nu försöka redogöra för 
vad jag anser vara det viktigaste i redaktö-
rens arbete. Jag ska försöka hålla mig till 
de arbetsuppgifter som har med dagens 
konferensämne att göra. 

Vi bortser från om manuskriptet är be-
ställt från förlagets sida eller bara kommer 
dimpande ner. 1 varje fall ligger det en dag 
ett manuskript på redaktörens bord. För 
enkelhetens skull tänker vi oss tre fall. 

Manuskriptet är mästerligt skrivet. Det 
märker man i regel efter ett par sidor. 
Man läser, rättar enstaka språkfel som 
kanske finns där trots allt, stryker even-
tuellt något tusental kommatecken, 
rättar några konsekvensfel och skickar 
till sättning. Redaktörens arbete tar en 
dag. 

Manuskriptet är helt acceptabelt. För-
fattaren är stilistiskt medveten och har 
ett personligt uttryckssätt - något som i 
varje fall jag sätter stort värde på även i 
fackboksmanus. Ar stilen något 
vildvuxen tuktar man den en aning, 
med stor finkänslighet. Oavsiktliga lus-
tigheter i stil med "vid denna tid fick 
chokladindustrin vidkännas en svår 
knäck" eller "något större behov av 
vantar var icke för handen" måste na-
turligtvis bort. Texten kan innehålla för 
många främmande ord för att vara be-
haglig att läsa osv. Är stilen något torf-
tig tar man vara på det som finns av liv, 
rytm, konkretion och doft och lägger 
kanske till lite ur egen fatabur. Redak-
törens arbete tar en vecka. 

Manuskriptet är stilistiskt uruselt, men 
där finns ett faktainnehåll som är värt 
att vidarebefordra. Redaktören undrar 
om han inte trots allt valt fel yrke men 
strävar vidare med en hastighet av 1-2 
sidor i timmen. Någon egen stil har för-
fattaren inte, man får försöka finna en 
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ton som passar innehållet. För min del 
brukar jag, om sanningen ska fram, ar-
beta särskilt mycket med de första tio 
sidorna för att hos läsaren suggerera 
fram en känsla av att den knastrande 
torrheten eller gnetigheten från och 
med sidan 11 egentligen är uttryck för 
en återhållen lidelse inför det utomor-
dentligt viktiga ämnet. Manuskriptet 
tar någon månad att gå igenom. Riktigt 
bra blir det sällan, men det kan inte 
hjälpas. Alternativet vore att refusera 
en författare som arbetat med stor 
möda och kanske övertalats av förlaget 
att skriva boken. 

Min avsikt är inte att här försöka få redak-
tören att framstå som någon stilkonstens 
mästare. Det är bara det att något måste 
göras i stilistiskt avseende med de flesta 
manus, och man gör så gott man kan. Man 
får naturligtvis rutin också med åren. 

Att göra manuskriptet begripligt och be-
hagligt att läsa betraktar jag som fackbok-
redaktörens viktigaste språkliga uppgift. 
Naturligtvis ska språket också vara så kor-
rekt som möjligt, men jag är för min del 
inte särskilt intresserad av de språkriktig-
hetsdetaljer som så många älskar att för-
djupa sig i. Det är mig fullständigt likgil-
tigt om författaren skriver 'ur en syn-
punkt' eller 'från en synpunkt', jag före-
drar snarast ur. 

Som svar på frågan om förlagen besinnar 
sitt ansvar för språket vill jag säga att i 

vissa avseenden har vi inte gjort det. Vi 
har svikit vårt ansvar genom at ge ut böck-
er där det inte har gått att översätta de 
främmande orden till svenska därför att 
det skulle ha gjort böckerna begripliga på 
ett för författaren förödande sätt. Vi har 
snällt släppt igenom formuleringar som 
'vänskapen skiljer sig från andra mänskli-
ga relationer genom sitt emotionella inne-
håll'. Böcker fulla med formuleringar som 
'de semantiska strukturerna reflekterar de 
kognitiva processerna' har varsamt forslats 
från redaktion till produktionsavdelning 
som om det rört sig om kinesiskt porslin. 

Jag vill här göra ett raskt förtydligande. 
En av fördelarna med att vara förlagsre-
daktör och inte vanlig läsare är att man 
kan träffa författaren och ställa honom 
mot väggen: Vad menar du med detta? Då 
förklarar författaren. Men jag begriper det 
inte som det står i manus, och med rätt 
eller orätt tillämpar jag principen att det 
jag inte begriper, begriper inte läsaren 
heller, säger man då. Mitt ansvar mot läsa-
ren är mitt viktigaste ansvar. 

Man blir ofta anklagad för populism och 
likriktningsiver och jag vet inte allt när 
man kräver att författarna ska skriva be-
gripligare. Men vad jag vill ha bort är inte 
de nödvändiga facktermerna. Redundant 
information går inte att översätta med 
onödiga upplysningar, det begriper vilken 
idiot som helst, en efterbliven bonde i 
schack kan inte förmildras till en lantbru-
kare som har vissa problem. 

Torkel Stålmarck Några ord till en ung förlags-
redaktör - ifall det finns någon 

Kära vän, 
Du frågar hur du på bästa sätt ska vidare-
utbilda dig i det yrke som du av en lycklig 
eller olycklig slump råkat hamna i. Vad 

ska du göra för att bli en ständigt bättre 
förlagsredaktör? Du vill helst syssla med 
fackböcker, för du tror att du som redak- 
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tör kan göra en särskilt aktiv insats där 

Jag vill börja med att ställa en motfråga: 
Vem tror du att du är egentligen? Har du 
någon identitet? Finns du över huvud ta-
get? 

Ja, säger du, jag finns, för det brukar re-
censenterna tala om för mig. Så snart de 
tycker att de har hittat något språkfel i en 
bok så skriver de att jag borde ha rättat till 
det. De ger sig inte på författaren utan de 
tycker att förlaget skulle ha sett upp. Och 
förlaget måste väl i det fallet vara jag? 

Det är alltså som manusgranskare du vill 
vidareutbilda dig. Då är du illa ute, av två 
skäl: Det första är att du inte har tid med 
någon noggrannare granskning. Du ska ju 
syssla med så mycket annat. Du ska känna 
till marknaden och ragga de säljbara böc-
kerna; du ska vara specialist på förlags-
ekonomi, reklam och försäljningsteknik. 
Hur ska du då hinna tvätta manus också? 

Det är detta jag menar när jag ifrågasätter 
om du finns. Den gamla sortens förlagsre-
daktörer som med liv och lust ägnade sig 
åt manuskripten och språket och lät andra 
sköta resten, de existerar ju inte längre, 
eller de är i alla fall stadda i utdöende. Ett 
kärvare ekonomiskt klimat har åstadkom-
mit en nära nog total nedfrysning av det 
noggranna manuskriptarbete som du och 
vissa recensenter drömmer om. 

Den andra svårigheten med att utbilda sig 
till en perfekt språkgranskare är, tycker 
jag - och här kanske jag bestiger ett antal 
ömma tår - att ingen längre vet vad riktig 
svenska är. Hur kommer det sig att ingen 
yngre språkvetare har velat eller vågat 
skriva en modern handledning i "Riktig 
svenska"? Sture Allén gav inledningsvis 
några tips för din utbildning. Kan du leta 
dig fram i den labyrinten så är du duktig. 
Läs i varje fall gamle Wellander och läs 
över huvud taget alla böcker som tar upp 
språkfrågor. Framför allt: läs! 

Nu vill jag ändå säga dig att du aldrig 
kommer att kunna utbilda dig till den per-
fekta manusgranskaren. Sista biten måste 
din egen kraft och begåvning föra dig. 
Den formella kunskapen kan nog räcka 
ganska långt, men viktigare är ändå omdö-
met, din egen känslighet och fantasi, som 
å ena sidan gör att du kan identifiera den 
goda, spänstiga svenskan när du någon 
lycklig gång stöter på den och som å den 
andra ger dig kraft och mod att lidelsefullt 
kyssa ett paddliknande manus så att det 
blir en prins av det. 

Men den så kallade kriarättningen är ju 
inte allt, inte ens huvudsaken. Vad ditt 
arbete framför allt gäller är att se till att 
fakta blir tillgängliga för icke fackkunniga 
läsare. Jag menar att det är självklart att 
förlaget åtar sig det ansvaret i och med att 
det åtar sig att ge ut boken. Och ansvaret 
har blivit och kommer, så vitt jag förstår, 
att bli allt tyngre. Förmågan och viljan att 
skriva lättfattligt och engagerande är inte 
minst hos de yngre forskarna nästan totalt 
eliminerad. Förändringen är särskilt tydlig 
inom humanvetenskaperna, där man förr 
satte en ära i att skriva väl och begripligt 
medan man nu på många håll odlar ett 
fikonspråk som kan tävla med kvantfysi-
kerns. Ordet 'essäistisk' har fått en starkt 
negativ laddning. 

Jag tror inte att man kan hoppas på en 
förbättring inom överskådlig tid. Vill vi ha 
en populärvetenskaplig utgivning så an-
kommer det i sista hand på förlagen att 
förverkliga det första ledet i ordet. Signifi-
kativt är att när Forskningsrådsnämnden i 
dagarna vill slå ett slag för populärveten-
skapen så styr man själv, utan att blanda 
in förlagen, både ämnes- och författarval. 
Först därefter går man ut till förlagen som 
förutsätts vilja åta sig inte bara produktion 
och distribution utan också redigering. Det 
är på förlaget man lägger ansvaret för att 
boken blir läslig, populär. 

13 



Hur ska du nu utbilda dig för det svåra 
värvet att inte bara rätta utan rentav redi-
gera, kanske delvis skriva om, ett manu-
skript som i förstone kan verka hopplöst 
men som har en kärna till en viktig bok för 
en någotsånär bred publik? Återigen tror 
jag att din formella utbildning har ganska 
ringa betydelse. Några ämnen på universi-
tetet - i stort sett likgiltigt vilka - bör ha 
gett dig ett visst mått av kritisk sans. Men 
det är inte i första hand utbildning utan 
bildning och omdöme det kommer an på. 
Jag tror framför allt inte att du ska vara en 
kvalificerad fackman på det aktuella om- 

rådet. Jag tror du är bäst när du är en 
hängiven amatör och i varje enskilt fall gör 
ditt bästa för att verkligen sätta dig in i 
ämnet. En okunnig redigering är sämre än 
ingen alls, den är bara genant. 

För att summera: Jag önskar att du blir en 
redaktör som verkligen är redaktör, som 
har ett moget omdöme, stilistisk känslig-
het och som älskar det manuskript du just 
sysslar med. Och bry dig inte om att få 
dåligt samvete för att du sitter vid och gör 
den manustvättning som du finner 
nödvändig! 

Kjell Peterson Vad kostar det att ha ett gott språk 
i böcker? 
Vad kostar den redaktionella 
bearbetningen? 

Låt mig inledningsvis slå fast följande: det 
avgörande beslutet man står inför på alla 
förlag är "skall vi ge ut denna bok eller 
inte?". Förlagets lönsamhet kommer inte 
fram genom att man sparar på redaktio-
nella kostnader utan genom att förlagets 
samlade utgivning har en marknad. Om vi 
bortser från lyrik, prosadebutanter och 
andra titlar som ges ut av utvecklingsskäl 
så är det väsentliga för varje förlag att ge 
ut böcker som är säljbara. Utgivningsbe-
slutet är oändligt mycket viktigare än dis-
kussioner kring vilka redaktionella kostna-
der olika böcker bör och kan bära. Det 
gäller att ge de redaktionella kostnaderna 
den rätta digniteten. 

För att få en verklighetsförankring för 
mina synpunkter har jag bett olika förlag 
med varierande utgivning lämna underlag 
i form av siffror och erfarenheter. Vissa 
förenklingar och generaliseringar måste 

dock göras för att vi inte skall hamna i en 
uppsluppen detaljglädje. 

Vad kostar en redaktörstimma? 

Först några ord om anställda redaktörer 
kontra free-lancers. Det visar sig när man 
närmare granskar konstnaderna att det 
inte är någon skillnad om man har en re-
daktör anställd eller om man får hjälp ut-
ifrån. Att många förlag arbetar med ej 
anställda redaktörer beror antingen på att 
man vill kapa topparna i belastningen eller 
på att förlagen är för små för att ha egna 
redaktörer. 

Det är naturligt att den anställde redaktö-
ren är aktivare i en längre del av förlags-
processen: alltifrån lektörsstadiet till för-
säljning av boken på marknaden. Alla 
jämförelser mellan anställda redaktörer 
och free-lancers blir därför inte helt rättvi-
sa. 
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1 kedjan lektör-redaktör-korrekturläsare - 
en kedja som ju uppenbarligen har bety-
delse för bokens språk - är det lättast att 
precisera kostnaden för lektör och korrek-
turläsare. Ett normalt lektörsarvode ligger 
idag kring 250 kronor. Många lektörer 
kommer även in på språklig bearbetning, 
och på större förlag ingår lektörsarbetet i 
redaktörens arbete. 

När det gäller korrekturläsning är ett nor-
malt arvode i dag 40 ä 50 kronor per 16-
sidigt ark. Några förlag betalar per timma. 
Normalt läses korrektur även av författa-
ren. Det är viktigt att korrekturläsarens 
och författarens rättelser sammanförs i ett 
huvudkorrektur och av den redaktör som 
varit ansvarig för manuskriptet. Korrek-
turläsaren kan inte vara medveten om vil-
ka diskussioner som ägt rum mellan re-
daktör och författare. Vidare kan korrek-
turläsaren finna fel som varken redaktör 
eller författare uppmärksammat. Det är 
viktigt att redaktören får vara den 
sammanbindande länken. 

Så till redaktören: i den inflationsekonomi 
som vi nu uppenbarligen går in i torde det 
vara rimligt att räkna med en kostnad un-
der 1983 på närmare 200 kronor per re-
daktörstimma. 

Hur belastar denna kostnad respektive 
bok? För skönlitterära förlag och förlag 
med en allmän utgivning verkar det vanli-
gaste sättet vara att man slår ut årets samt-
liga redaktionella kostnader med ett be-
lopp på respektive bok. På vissa förlag 
förfinar man detta tillvägagångssätt något 
genom att indela utgivningen i grupper 
alltifrån lyrik över enklare och svårare ro-
maner till böcker som kräver stor redak-
tionell bearbetning och även illustrering, 
t.ex. memoarer. Varje bok belastas med 
ett antal tusen kronor. 

På förlag som har en mer intensiv bearbet-
ning av manuskripten - det gäller ofta 
fackböcker - har man mer raffinerade me-
toder. Man använder tidrapportering - 

ofta i form av en dagrapport. Man påför 
varje bok den kostnad som boken tidsmäs-
sigt orsakat. Aven om man arbetar med en 
dagkostnad i stället för en tirnkostnad blir 
totalbeloppet mycket nära den timkostnad 
på 200 kronor som nämnts ovan. 

Några exempel: 
Vad kostar genomgången av ett fack-
boksmanuskript på 150 sidor av det 
"fruktansvärda slaget" (slarvigt ut-
skrivet, språkliga brister osv.)? 
Om man räknar med att en redaktör 
måste ägna två timmar per sida åt detta 
arbete så fordras det ca 100 timmar, 
vilket ger en totalkostnad på ca 20000 
kronor. 
Vad kostar normalfallet - en bok på 150 
sidor? Räknar vi med att redaktören 
klarar 10 sidor per timma blir kostna-
den ca 3000 kronor (15 timmar x 200 
kronor). 

Fortare kan det knappast gå även om det 
finns extremfall. Klarar redaktören betyd-
ligt mer än tio sidor per timma blir det 
snarare frågan om en genomläsning än re-
digering. 

När det gäller övriga kostnader av redak-
tionell karaktär (bildtexter, baksida, regis-
ter, försäljningspromemorior osv.) får 
man fram kostnaden på samma sätt. Åt-
gången tid multiplicerad med timkostna-
den 200 kronor. 

Ekonomiska kostnader 
Finns det några märkbara ekonomiska 
konsekvenser av en god eller dålig redak-
tionell bearbetning? 

Recensioner kan spela en viss roll och 
även få ekonomiska konsekvenser. Det är 
dock mycket svårt att mäta ett eventuellt 
ekonomiskt bortfall. Det närmaste man 
kan komma i fråga om en värdering av 
ekonomisk karaktär är de konsekvenser 
recensionerna i Bibliotekstjänsts sambind-
ningslistor kan få. Om ett förlag i dessa 
listor får en anmärkning för dålig språkbe- 
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handling så inverkar det säkerligen på bib-
liotekens inköp. Värdeladdade ord i dessa 
sambindningslistor ger ett seismografiskt 
utslag. 1 övrigt är det svårare att bedöma 
den inverkan tidningarnas kriarättning 
kan ha på bokens försäljning. 

Vid min rundringning till förlagen fick jag 
några exempel ytterligare. Slapp korrek-
turläsning kan få ödesdigra följder. En 
diktsamling med många sättfel, bl.a. 
Bachfugor som blev Bachflugor, fick tryc-
kas om på ett förlag. Ett annat förlag slog 
ihop två böcker, gjorde en ompaginering, 
men glömde att registren då inte fungera-
de. En tryckt rättelselapp fick klara pro-
blemet. Olycksfallen verkade dock inte 
vara så vanliga. 

Något som påverkar både språket och en 
boks ekonomi är den datoriserade sätt-
ningen. Det är avstavningen som skapar 
problem. Man kan se exempel på de mest 
horribla avstavningar. Samtidigt drar sig 
kanske redaktören för att korrigera, dels 
för att korrigeringar ofta drar med sig nya 
fel, dels därför att det är dyrt att korrige-
ra. (Att skära in en rad lär enligt uppgift 
kosta sju kronor.) En erfarenhet från 
många förlag är att det skjuts upp alltför 
många redaktionella bearbetningar till 
dess boken befinner sig på korrekturstadi-
et. 

Vad får det kosta? 

Om vi lämnar siffrorna så återstår några 
frågor: 
Har vi råd med det redaktionella arbetet? 
Hur lång tid får redaktören till sin bear-
betning? 

De flesta förlag nämner att den redaktio-
nella kostnaden mycket sällan påverkar 
bokens prissättning. Man arbetar med 
schabloner och den redaktionella kostna- 

den kommer ofta fram genom allmänna 
pålägg. Dessutom finner man att om man 
slår ihop kostnaden för författarförskott, 
redigering och teknisk produktion så är 
redigeringens del sällan över 15 it 20 pro-
cent, ofta betydligt lägre. Det gäller även 
stora fackböcker där den tekniska produk-
tionen är en mycket tung post. Den redak-
tionella kostnaden är med andra ord en 
liten del av bokens totalkostnad. 

Den tid redaktören har till förfogande är 
känd genom erfarenhet. Redaktörerna vet 
hur mycket tid som behöver användas på 
varje manuskript. 

Den avgörande frågan blir då till slut: vil-
ken ambitionsnivå genomsyrar förlaget 
och hur kanaliseras den genom de olika 
processerna? Denna ambitionsnivå tror 
jag att man finner hela vägen från utgiv-
ningens kvalitet över redigeringen till den 
tekniska produktionen. Ansvarskännan-
det är säkerligen olika från förlag till för-
lag. Själv hävdar jag på det bestämdaste 
att om man inte anstränger sig till 100 % 
på alla områden så når man inte de 98 % 
som troligen är det realistiska. 

Svaret på frågorna "Vad kostar det" och 
"Har vi råd med det" handlar därför om 
ansvarskännande och ambitionsnivå. 

Vad tycker läsaren? 

Och slutligen läsaren då? Vet någon vad 
läsaren tycker? Hur långt ner i ambitions-
nivå kan man gå innan läsarna revolterar? 
Dessa frågor kan man inte få svar på ge-
nom att granska en bok. Det är frågor som 
först i ett långsiktigt perspektiv kan besva-
ras. Troligen går det därvid inte att peka 
ut språkbehandling och redaktionella frå-
gor som något avgörande. Dessa blir delar 
i ett större sammanhang. 
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Caj Lundgren En kritiker om bokspråket 

För några månader sen kunde man läsa en 
kraftig rubrik i Sveriges största morgontid-
ning, där det stod med stora bokstäver 
över flera spalter: 
NU RÅDER GYLLENE TIDER FÖR 
DE SOM KAN SPRÅK. 

Det är kanske egentligen mera skrämman-
de än lustigt att tänka på hur många perso-
ner - rubrikförfattaren själv, korrekturlä-
saren, förmodligen nån granskare på re-
daktionen - som hade läst rubriken utan 
att se att den innehöll ett elementärt 
språkfel. Nu handlade artikeln väl inte om 
svensk grammatik, men man kan inte låta 
bli att fråga sig hur pass sann rubriken 
egentligen är när det gäller det svenska 
språket. Råder det verkligen gyllene tider 
för dem som behärskar sitt eget moders-
mål i vårt land? 

Svaret är nej, om man menar språkets 
allmänna status i människors medvetande. 
Skolan har ju länge prioriterat andra saker 
än färdigheten att skriva korrekt svenska. 
Och litterärt sett har en lysande stilkonst 
knappast ansetts lika viktig som det så 
kallade budskapet. Det är inte så noga hur 
man skriver bara man får nånting sagt - 
det har varit den kanske vanligaste attity-
den. 

När det gäller skönlitteraturen, den sida 
av språket som jag mest kommer i kontakt 
med både som lustläsare och som yrkeslä-
sare, så är det naturligtvis en oerhört kom-
plicerad sak att bestämma vad som är 
"korrekt språk" eller "god svenska". 

Det finns ju en sorts litteratur som medve-
tet saboterar språket, bryter sönder och 
misshandlar det för att hitta en ny sorts 
kommunikation, till exempel. En sådan 
användning av språket måste givetvis till-
låtas och bidrar ju i själva verket till att 
höja det språkliga medvetandet hos den 
som läser texten. 

Det finns rentav exempel på att ett slappt 
och dött vardagsspråk ges en sorts egen-
värde - meningen är då att skapa en sorts 
realism genom att dränka läsaren i ett 
ordflöde som ska likna den språkmiljö vi 
har omkring oss varje dag, eller den osor-
terade tankeströmmen 1 vårt medvetande. 
Såna försök kan man ju inte heller forbju-
da. Möjligen kan man önska att förlagen 
ibland vore lite mindre välvilliga i sin be-
dömning av resultatets allmänna intresse. 

De svåra problemen på det här området 
uppstår förstås när det "dåliga" språket 

inte är uppenbart medvetet använt. Om 
läsaren börjar tveka om författarens 
språkbehandling - skriver han så här för 
att karakterisera en viss person, eller för 
att han tror att det heter så? - då blir det 
hela känsligt. Vad jag ofta reagerar mot i 
de skönlitterära texter som ges ut i dag är 
känslan av att manusgranskaren inte har 
rett ut såna saker med författaren, på 
grund av egen okunnighet eller av över-
driven respekt för upphovsmannens for-
måga och intentioner. 

Det verkar, tycker jag, som om den där 
respekten inte bara gäller "etablerade" 
författare med lång erfarenhet och kända 
namn. Mera betänkligt är det faktiskt att 
så pass många debutanter numera kom-
mer i tryck utan att man har något intryck 
av att deras opus har blivit särskilt ordent-
ligt genomläst på förlaget. Jag tror man 
gör många unga författare en stor otjänst 
genom att släppa ut dem i en hård värld, 
med ofta sarkastiska recensenter, utan att 
ha gett dem åtminstone en elementär kria- 
rättning. Det är ett fult ord numera, men 
själva företeelsen borde inte vara bannlyst 
på förlagen. 

Över huvud taget misstänker jag att 
många språkliga irritationsmoment i böck-
erna beror på förlagens rädsla för att göra 
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våld på författarens originalitet eller inte-
gritet, hans personliga stil osv. Det är 
vackert tänkt, men omtanken kommei 
inte alltid läsaren till godo på det avsedda 
viset. 

De flesta här vet säkert mer än jag om hur 
det ligger till med de här sakerna på andra 
håll i världen. Jag vet att till exempel i 
USA tillämpar man en hård redigering på 
förlagen, med mycket nära kontakter mel-
lan redaktören och författaren. Risken 
med detta - att föreslå författaren omar-
betningar, att putsa hans språk osv. - är 
givetvis en sorts utslätning. Framförallt 
ställer det väldigt stora krav på redaktö-
rens kompetens och omdöme: att verkli-
gen kunna hjälpa författaren fram till en 
bättre bok, inte bara en prydligare, mer 
säljbar eller vad det nu kan vara. Jag tror 
att resultatet mycket ofta blir till fördel för 
läsaren så som systemet fungerar i USA, 
men jag är inte säker på att en alltför 
långtgående utveckling åt det hållet skulle 
vara önskvärd för vår del. 

Men visst skulle man ofta vilja efterlysa en 
större omsorg från förlagens sida om de 
böcker som ges ut. Det tycks förhålla sig 
lite paradoxalt på den punkten: de största 
förlagen i Sverige verkar minst omsorgs-
fulla i sin manusbehandling. Det är säkert 
orättvist att generalisera så, undantag 
finns i bägge riktningarna, men både som 
läsare och i mina kontakter med olika för-
lag i egenskap av översättare har jag fått 
det intrycket: småförlagen ägnar märkligt 
nog både mer tid och mer resurser åt or-
dentlig manusgranskning. 

Det gäller till och med sånt som korrektur-
läsningen. Nu är ju den förfärliga tid i 
stort sett över när datorsättningens hals-
brytande avstavningar fick passera obe-
hindrat - det finns ett par årgångar böcker 
från de allra största förlagen som går till 
eftervärlden på alldeles fel sätt, med sina 
blåst-rumpor i särk-lass. Men allt är ännu 
inte riktigt välbeställt på den punkten. 

Det är klart att kraven ändras på det 
språkliga området, allt eftersom språket 
förändras - och inte bara åt fel håll. Att en 
sån här konferens kommer till stånd är väl 
ett gott tecken på att vi kan hoppas på 
storre medvetenhet hos förlagen på den 
här punkten än vad de har haft. Vad jag 
alltså främst skulle vilja efterlysa är en lite 
mer pedagogisk inställning i umgänget 
med författarna, särskilt de nyaste, och en 
skärpt vaksamhet ifråga om hur medvetna 
de egentligen är i sin användning av olika 
stilmedel, ordens valörer etc. 

Nyligen kom jag t.ex. att läsa en tolkning 
av en dikt av Rimbaud som hade utförts av 
en uppenbarligen ganska ung man. När 
jag fick läsa att "gallerna var sin tids klan-
tigaste djurstrypare" hajade jag till och 
blev tvungen att gå till originaltexten. Där 
stod det att gallerna var "ineptes", dvs. 
odugliga eller oskickliga, alltså ett helt 
neutralt och tidlöst adjektiv. För översät-
taren var tydligen "klantig" ett lika själv-
klart tidlöst ord. Jag hoppas att ingen här 
närvarande förlagsredaktör skulle vara 
klantig nog att släppa igenom det i en 
klassisk text. 

Hans Krook 	Vardagsspråk, litterärt språk och 
fackspråk 

Visst finns det skilda språk inom svens-
kans ram, och det som i någon mån gör 
denna självklarhet problematisk ligger i 

att de olika tungomålen tenderar att av-
lägsna sig allt längre från varandra. Sedan 
länge har det utgjort stoff till lustighet att 
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citera kurialsvenska i offentliga kungörel-
ser och liknande - fältet vidgas alltmer, 
allt enklare och klarare prosa betraktas 
som högtravande och därmed svårbegrip-
hg, ett förlopp som underlättas och på-
skyndas genom tillmötesgående från deras 
sida, som borde slå vakt kring ett vårdat 
språk - jag tänker då i första hand på 
skolans hållning. Förloppet med det ökade 
avståndet mellan de olika språksiagen har 
paradoxala drag - ty samtidigt som skillna-
den fördjupas, är det uppenbart att var-
dagligt språk vinner insteg på områden där 
man tidigare var strängare. 

När det gäller frågan om vad man verkli-
gen menar med ett vårdat språk, god sven-
ska, har det alltid förvånat mig hur diffust 
till sitt innehåll detta begrepp är. Det mås-
te vara mycket svårt att definiera precis 
vad det är man menar, när man talar om 
en god svenska, eftersom åsikter i frågan 
så ofta uttrycks med superlativer: om man 
bevittnar ett meningsutbyte om språket 
hos en erkänd och uppskattad författare, 
finner man att omdömena nästan alltid 
blir grovt förenklade och kategoriska - 
"han skriver alldeles oläshigt" eller "han 
skriver en utsökt svenska" - det blir så 
gärna ytterligheter, och fältet tycks vara 
alldeles fritt för godtyckhigheter. Några of-
ficiellt godtagna former förefaller det vara 
ganska svårt att komma i kontakt med. 
Bedömningen svävar fritt omkring i sam-
ma luftiga rymder som när det gäller värde-
omdömen i fråga om konst - och det är 
kanske även så språket bör bedömas. 

Ett av de många språken i språket går 
under gruppbenämningen "fackspråk" 
och omfattar alla de olika professionella 
jargonger som tydligt avgränsar skilda yr-
keskategorier från varandra. Facksprå-
kens uppkomst har naturligtvis i regel sin 
grund i en strävan efter en precision och 
tydlighet som ett mera oklart vardagsspråk 
inte riktigt kan nå upp till. 

Fackspråkens egenskap av fikonspråk i be- 

tydelsen oåtkomhigt för utomstående är en 
företeelse som är stadd i visst avtagande, 
jag skulle tro till en del därför att knappast 
någon i våra dagar ser något egenvärde i 
ett komplicerat uttryckssätt - men så har 
det inte alltid varit: länge markerade pro-
fessionahismen sitt avstånd från det okun-
niga folket bland annat genom sättet att 
uttrycka sig. 

Naturligtvis tänker man härvidlag gärna 
på läkarens sätt att lägga sina ord, där 
komplikationen utan tvivel hade flera or-
saker, delvis högst förklarliga: dels var det 
bra för patienten att inte förstå allt som 
sägs, men dels kan man också ana två 
extremt motsatta avsikter: å ena sidan en 
strävan efter precision, exakthet i termino-
login, som gör det självklart att undvika 
vardagsspråkets oskarpa struktur; å andra 
sidan var det ett sätt att dra en dimridå 
framför det som de inte heller själva rik-
tigt förstod - dimridån skymde utsikten 
inte bara för en eventuell publik, utan den 
dolde också för dem själva deras egen 
bristande insikt om sammanhanget. 

Fackspråket är inte bara något som exper-
ter använder sinsemellan eller utåt - dess 
uppenbara magiska kraft har också inspi-
rerat charlataner att utnyttja dess möjlig-
heter genom att med dess hjälp ge sin egen 
framställning en prägel av saklighet; i 
själva verket en spekulation i den relativa 
obegriphigheten. 

1 biologiska sammanhang är fackspråket i 
sanning ordrikt: här finns inte bara en rik-
haltig terminologi inom morfologi, anato-
mi och fysiologi, här finns också hela den 
oändliga listan med vetenskapliga namn, 
tillkomna för att skapa klarhet och inter-
nationell begriphighet, som ännu inte har 
uppnåtts - och här är det inte bara de 
latinsk-grekiska namnen som ger bekym-
mer, det gör också de svenska, eftersom 
de i stor utsträckning är artificiella och 
saknar naturlig språklig förankring hos all-
mänheten - till exempel handbokshittera- 
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turens namn på svampar och mossor: ban-
dad navelrödling, hårbrämad skålsvamp 
eller gul nålfruktmossa - alltsammans är 
rena skrivbordskonstruktioner. Ändå är 
det så, att man som biolog ofta utsätts för 
frågan: "Vad heter den där?" - och fråga-
ren verkar både glad och nöjd, bara man 
har svarat med ett namn. Det döljer sig 
något slags magi bakom detta: organis-
mens namn fungerar på något sätt som en 
besvärjelse, med vars hjälp den som ut-
talar det lägger arten under sig. 

Det finns en terminologisk besatthet, en 
fascination inför facktermer, gärna i sig 
själva obegripliga. "Hur ser den ut?" 
frågar lekmannen - experten svarar med 
"de relevanta taxonomiska kriterierna". 
En talar om "flit", fackmannen om "ett 
hypertrofierat aktivitetssentiment". 

Den som recenserar facklitteratur be-
finner sig någonstans mellan expertens 
fackspråk och allmänhetens vardagsspråk 
- hans uppgift blir bland annat att översät-
ta fackspråkets innehåll till vardagssven-
ska: han skall skaka av sig fackspråkets 
överbelastning av konstigheter, men han 
måste samtidigt väja för det vardagligas 
alltför bekväma enkelhets frestelser. 

Fackboksrecensenten ger sig i kast med 
populariseringens hela problematik, och 
den har en betydande aktualitet, inte 
minst genom den påfallande framgångsri-
ka strävan hos många experter i våra da-
gar att själva försöka uttrycka sig begrip-
ligt inför ett mindre initierat auditorium. 
Att popularisera innebär ofta att rycka nå-
got ur sitt sammanhang, och det känns nog 
smärtsammare för experten med ett så-
dant ingrepp än för lekmannen. 

Tyvärr möter man alltjämt den form av 
förment popularisering där experten tror 
att saken blir begripligare med hjälp av 
naiva eller grova förenklingar - som att 
man kallar atomer eller celler för små gub- 

bar eller krumelurer, i tron att man vädjar 
till publikens referensvärld - det man gör 
är att underkänna sitt klientel. 1 stället 
borde man försöka forcera svårigheterna, 
och det lyckas inte genom att använda 
smek- eller öknamn på personer eller för-
modade lustigheter om tingen. 

Det förefaller mig som om de som försö-
ker popularisera ofta har allför långt gåen-
de ambitioner, nämligen att hos sin publik 
skapa samma art av förståelse och insikt 
som den har fått, som under lång tid har 
arbetat med ämnet - detta är naturligtvis 
en omöjlighet. Det vore kanske mera rim-
ligt att inte som mål uppsätta att publiken 
skall ha lärt in framställningens innehåll - 
jag tror inte att man kan lära ut något 
genom något slags direkt överföring; det 
vore bättre att inse att stoffet kan ha ett 
värde för stunden - det kan gå att fatta 
och begripa vad som sägs eller skrivs med 
god behållning utan inlärning. Det kan gå 
att förklara sammanhang mellan företeel-
ser utan att behöva gå till grunden - det 
går att kasta ett ljus över en problematik 
utan påtvungen inlärning. 

En liten sektor av den ständigt pågående 
språkliga förnyelsen utgörs av facksprå-
kets successiva intrång i vardagsspråket. 
Denna förnyelse väcker alltid en förargel-
se, som för många tycks utgöra en outsin-
hg källa till stimulerande indignation. För 
en biolog är det en sällsam upplevelse att 
på kort tid få se ordet "pollution" ändra 
innebörd från "ofrivillig sädesavgång i 
sömnen" till "nedsmutsning i naturen" - 
sådana betydelseförskjutningar går fort 
när de är hänvisade till spontaneitetens 
okontrollerade drivkrafter, men det går 
inte fort när det ligger medvetna avsikter 
bakom - det sägs ofta att man skall säga 
"protein" i stället för "äggvita"; initiativet 
till denna språkliga förbättring togs av 
Jacob Berzelius år 1808 - man önskar det 
all framgång även i fortsättningen. 
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"Förslag typ löntagarfonder" - 
om ett nytt språkbruk i dagens svenska 

Författaren till denna artikel är docent i engelska vid Göte-

borgs universitet. Bland hans tidigare skrifter kan nämnas 

Allmän grammatik (5:e uppi. 1982), utarbetad i samarbete 

med professor Magnus Ljung. 

1 televisionens valvaka den 19 september 
1982 uttryckte dåvarande statsministern 
Thorbjörn Fälldin, liksom tidigare under 
valkampanjen, sin djupa misstro mot vad 
han kallade "förslag typ löntagarfonder". 
Fälldins åsikt om en av valets stora strids-
frågor är här av mindre intresse än hans 
sätt att formulera den. Den Fälldinska an-
vändningen av ordet typ återspeglar ett 
språkbruk som under senare år blivit allt 
vanligare, bland såväl statsministrar som 
gräsrötter. Tio eller femton år tidigare är 
det troligt att Fälldin i stället hade använt 
uttryck som "förslag av löntagarfondtyp", 
"förslag av typ löntagarfonder", eller kan-
ske "förslag som löntagarfonder". Men nu 
var det 1982 och Fälldin valde att med en 
konstruktion i tiden säga just "förslag typ 
löntagarfonder". 

Att användningen av typ på det ovan ex-

emplifierade sättet - i fortsättningen: "typ-
konstruktionen" - blivit mycket vanlig i 
dagens svenska är det inget tvivel om. Här 
följer ett axplock ur ett antal slumpmäs-
sigt, under loppet av ett par månader no-
terade exempel från dagspress och TV: 
breda lösningar, typ skatteuppgörelsen 
(Dagens Nyheter 21/8 82), mer okonven-

tionella metoder, typ infiltration (TV 2, 
Rapport, 24/8 82), kostsamma fritidstera-
pier och skräpkultur typ TV-utbudet (Gö-

teborgsposten 15/9 82), vissa speciella pro-

jekt - typ en tunnel under Öresund (Da-

gens Nyheter 30/9 82), dom moderna U-

båtarna, typ den här som ligger vid den 
svenska kusten (TV 2, Magasinet, 6/10 
82), samhällen typ Hallstahammar (Da- 

gens Nyheter 18/10 82), frivilliga organisa-
tioner typ Röda korset och idrottsförening-

ar (Göteborgsposten 1/11 82). 

Enligt min mening är typ-konstruktionen i 
flera avseenden av större allmänlingvis-
tiskt intresse än många andra modeföre-
teelser inom dagens svenska språkbruk. 
Främst beror detta på att dess användning 
inte primärt är en fråga om ordval, utan 
om grammatik: hur fungerar ordet typ 
rent grammatiskt/syntaktiskt i typ-kon-
struktionen? - hur mycket substantiv är 
det egentligen? Men även ur andra aspek-
ter - semantiska, stilistiska, sociolingvistis-
ka och inte minst språkhistoriska - kan ett 
närmare studium av konstruktionen ha en 
hel del att ge. Bl.a. är dess förhållande till 
den motsvarande konstruktionen med som 

(förslag som löntagarfonder) värt en 
granskning: hur lika är de båda uttrycks-
sätten, grammatiskt, semantiskt, stilis-
tiskt? 

Min diskussion av typ-konstruktionen byg-
ger huvudsakligen på textmaterial i kon-
kordansform som ställts till mitt förfogan-
de av Språkbanken vid Institutionen för 
språkvetenskaplig databehandling (Språk-
data), Göteborgs Universitet. Följande 
material har undersökts med avseende på 
förekomst av typ-konstruktionen: 

Press 65, omfattande en textmassa på 1 
miljon löpande ord, insamlade från 
dagstidningar utgivna under 1965; 
Press 76, motsvarande Press 65-materia-
let: 1 miljon löpord, insamlade från 
dagstidningar utgivna under 1976; 
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Romaner 76-77, omfattande 5,5 
miljoner löpord, hämtade från romaner, 
såväl originalromaner som översättning-
ar (c. hälften av varje), utgivna av Bon-
niers 1976-77; 
Riksdagens snabbprotokoll 78-79, om-
fattande 4 miljoner löpord från riks-
dagsdebatterna 1978-79. 

Innan vi går över till att diskutera typ-
konstruktionens karakteristiska egenska-
per kan det vara av intresse att se efter i 
vad mån konkordansmaterialet styrker in-
trycket att konstruktionen blivit allt vanli-
gare under 1970-talet. 1 synnerhet bör en 
jämförelse mellan de båda direkt jämför-
bara tidningsmaterialen (Press 65 och 
Press 76) vara givande. En sådan jämfö-
relse ger mycket riktigt vid handen att typ-
konstruktionen gjort en markant fram-
ryckning mellan åren 1965 och 1976: Press 
65 innehåller endast 3 exempel på kon-
struktionen - motsvarande siffra för Press 
76 är hela 25. Även i riksdagsdebatterna 
1978-79 är typ-konstruktionen mycket 
vanlig. Däremot saknas den helt i roman-
materialet från 1976-77, ett förhållande 
som jag skall återkomma till i samband 
med en diskussion om konstruktionens 
stilvärde. Det står hur som helst klart att 
språkbruket i fråga är av sent datum, vil-
ket också bekräftas av att det varken finns 
omnämnt eller exemplifierat i den volym 
(8) av Östergrens Nusvensk ordbok, ut-
given 1964, där ordet typ behandlas. 

Grammatiska aspekter 
Typ-konstruktionen bygger på en gram-
matiskt sett ovanlig användning av vad 
som ser ut att vara ett vanligt substantiv, 
nämligen typ. Det ovanliga består bl.a. i 
den obestämda formen utan obestämd ar-
tikel samt frånvaron av den "väntade" 
framförställda prepositionen av. Resulta-
tet av detta blir i exemplet förslag typ 
löntagarfonder en ovanlig ordsekvens, där 
samtliga tre ord är substantiv i grund-
kasus. Närvaro av både obestämd artikel  

och prepositionen av finner vi i exempel 
som förslag av en typ som är oacceptabell 
av en oacceptabel typ, där typ fungerar 
som ett helt vanligt substantiv, bestämt av 
attribut. Detta slags konstruktion skiljer 
sig grammatiskt från typ-konstruktionen: 
man kan inte säga förslag av en typ lönta-
garfonder. Däremot går det, som redan 
påpekats, bra att säga förslag av typ lönta-
garfonder, liksom även förslag av typen 
löntagarfonder. 1 själva verket ligger det 
nära till hands att betrakta dessa båda 
konstruktioner som prototyper till själva 
typ-konstruktionen, som i så fall kan sägas 
ha uppstått genom bortfall av preposi-
tionen av: av typ(en) har förkortats till 
enbart typ. 

De båda prototypkonstruktionerna är rik-
ligt företrädda i konkordansmaterialet - 
utom i Bonniers-romanerna, där endast 
några få exempel förekommer; detta bör 
ses i samband med den totala avsaknaden 
av själva typ-konstruktionen i romanmate-
rialet, vilket kan tolkas som att prototyp-
konstruktionerna och typ-konstruktionen 
har likartat stilvärde, och därigenom också 
som ett stöd för härledningen av typ-
konstruktionen ur prototypkonstruktio-
nerna. Sambandet mellan de olika kon-
struktionstyperna framgår också av att 
typ-konstruktionens frammarsch till vä-
sentlig del tycks ha ägt rum på prototyp-
konstruktionernas bekostnad: av typ-
konstruktionen dominerar klart över typ-
konstruktionen i Press 65, medan det mot-
satta gäller för Press 76. Att de båda pro-
totypkonstruktionerna sinsemellan är 
likvärdiga illustreras av följande exempel 
från Press 65: tidningar av typ Playboy, 
tidningar av typen Arbetaren. Ytterligare 
några exempel från Press 65 visar att de 
även är likvärdiga med typ-konstruk-
tionen: samlingsutställningar av typ Stock-
holmssalongen, utställningar av typen 
Stockholmssalongen, något slags privatja-
gets vandringsutställning typ Fridegård. 
Detta sant vacklande språkbruk är än mer 



accentuerat i Press 76 och riksdagsmateri-
alet, där typ-konstruktionens framryck-
ning på bred front är klart manifesterad. 
Följande exempel från riksdagsprotokol-
len 78-79 belyser konkurrenssituationen: 

miljöbrott av typen oljeutsläpp - miljö-

brott, typ oljeutsläpp, anläggningar av ty-
pen kraftvärmeverk - anläggningar, typ 

atomkraftverk. Jämför också radikaler av 

typ Khadaffi - idrottsmän, typ Muhammed 

Ali och Jimmy Connors (Press 76). Man 
kan också lägga märke till att ytterligare 
en konstruktionstyp - typen, i bestämd 

form och utan framförställt av - förekom-
mer, fastän sparsamt, i hård konkurrens 
med de andra konstruktionerna; jfr all-

männa uttalanden av typ "arbetsmiljön 
skall präglas av arbetets glädje" - allmänna 
deklarationer av typen: Vi är så miljövänli-
ga - vaga besked typen: Vi håller på med 

detta (Riksdagen 78-79). 

De två sistnämnda exemplen ger typogra-
fiskt uttryck åt ett särdrag hos samtliga av 
de ovan exemplifierade konstruktionerna, 
nämligen vad jag fortsättningsvis kommer 
att kalla "koloneffekten". Grammatiskt 
innebär denna att ordet typ(en) - till skill-

nad mot exempelvis s/ag(et) eller sort(en) 

- kan stå direkt framför ett specificerande 
uttryck; ordet typ(en) i alla de ovan givna 
exemplen kan således inte bytas ut mot de 
mer eller mindre synonyma slag(et) eller 

sort(en). Koloneffekten är i och för sig 
inte unik för ordet typ. Den kanske vanli-
gaste exponenten av koloneffekten är fra-

sen till exempel, med vilken typ-konstruk-
tionen betydelsemässigt är besläktad (se 
nedan). Men trots allt tycks koloneffekten 
i den här aktuella bemärkelsen vara rela-
tivt sällsynt, åtminstone i normalt tal- och 
skriftspråk. 1 detta avseende är sålunda 
typ-konstruktionen otypisk, medan ord 
som slag och sort representerar det norma-
la, typiska mönstret. 

Även i andra grammatiska avseenden 
framstår typ-konstruktionen som något av 
en särling, för att inte säga kuf. En karak- 

teristisk egenskap hos den är att den inte 
ensam kan stå som t.ex. subjekt eller ob-
jekt i en sats: jfr En typ av löntagarfonder 
diskuterades, Man diskuterade en typ av 
löntagarfonder - * Typ löntagarfonder dis-
kuterades, *Man  diskuterade typ löntagar-

fonder. Av dessa exempel kan man dra 
slutsatsen att typ-konstruktionen gramma-
tiskt sett inte har mycket gemensamt med 
konstruktionen (en) typ av. Detta visar sig 
också på så vis att typ-konstruktionen inte 
kan ha en attributiv bestämning: jfr en ny 

typ av löntagarfonder - *förslag  ny typ 

löntagarfonder. Typ-konstruktionen avvi-
ker mao. på viktiga punkter och på ett 
systematiskt sätt från normalt substantiv-
beteende. Hur skall detta förklaras? 

Enligt min åsikt bör förklaringen till typ-
konstruktionens speciella syntaktiska 
egenskaper sökas i den ovan föreslagna 
grammatiska härledningen av den, dvs, att 
den skall ses som en förkortad variant av 
prepositionsfrasen av typ(en). Om vi be-
traktar typ-konstruktionen på detta sätt - 
som en sorts prepositionsfras utan preposi-
tion - ter sig dess synbarligen avvikande 
beteende som helt förutsägbart. Inte hel-
ler prepositionsfraser kan ju ensamma stå 
som t.ex. subjekt: *Av  typ(en) löntagar-

fonder diskuterades. Likaledes är det 
omöjligt att skjuta in ett attribut framför 
typ: *förslag  av ny typ löntagarfonder. 
Dessa paralleller på kritiska punkter tyder 
på att typ-konstruktionen - trots den ka-
rakteristiska frånvaron av prepositionen 
av - till sin grammatiska funktion är 
likvärdig med prepositionsfrasen av typ. 
Ytterligare stöd för denna uppfattning ger 
det faktum att typ-konstruktionens syntak-
tiska funktion är att utgöra en attributiv 
bestämning till ett framförstående subs-
tantiv: förslag bestäms av typ löntagarfon-

der. På samma sätt fungerar mera "nor-
mala" prepositionsattribut: jfr förslag av 
löntagarfondtyp. 

Min diskussion så här långt har mynnat ut 
i att frasen typ löntagarfonder i nominal- 

23 



frasen förslag typ löntagarfonder skall be-
traktas som ett prepositionsattribut till 
substantivet förslag. Vad är i så fall själva 
ordet typ inom konstruktionen? Att typ i 
normala fall är ett substantiv är odiskuta-
belt. Men ett substantiv bör vi naturligtvis 
avkräva ett någorlunda anständigt sub-
stantivbeteende. Som vi har sett uppvisar 
ordet typ just inom typ-konstruktionen 
fundamentala brister i detta avseende. 
Finns det under sådana omständigheter 
någon anledning att ändå, på grund av 
ordets allmänt goda renommé som sub-
stantiv, kalla typ-konstruktionens typ för 
ett substantiv? Nej, knappast. Det vore 
något av falsk varubeteckning. Den gram-
matiskt logiska slutsatsen måste i stället bli 
att detta slags typ bör betraktas som en 
preposition. Orsaken härtill är enkel: or-
det uppför sig faktiskt - inom typ-kon-
struktionen och endast där - just som en 
preposition; ord måste, i varje enskilt fall, 
hållas ansvariga för sitt grammatiska bete-
ende. Poängen med resonemanget är ock-
så enkel: typ-konstruktionen framstår som 
grammatiskt exceptionell endast om vi en-
visas med att klassificera ordet typ som 
substantiv. 

Vad finns det då för mer speciella skäl att 
betrakta typ i typ-konstruktionen som pre-
position? Den strukturella parallellismen 
mellan typ-konstruktionen och preposi-
tionsattribut i allmänhet har redan beto-
nats. Den utgör i sig ett starkt argument 
för prepositionstolkningen av typ. Vidare 
står typ normalt, som prepositioner 
brukar, framför ett substantivuttryck (typ 
löntagarfonder). Ytterligare prepositons-
egenskaper: den oböjda formen utan obe-
stämd artikel - prepositioner är oböjliga; 
omöjligheten av attributiv bestämning (se 
ovan) - prepositioner kan inte bestämmas 
av attribut. Likheten mellan typ-konstruk-
tionen och den prepositionella använd-
ningen av som (förslag som löntagarfon-
der) talar även den för prepositionstolk-
ningen; se vidare nedan. 

Ett slutgiltigt bevis för den prepositionella 
karaktären hos typ skulle föreligga om or-
det följdes av kasusböjda personliga pro-
nomen. Till följd av typ-konstruktionens 
stilvärde, där just "opersonlighet" är ett 
framträdande drag, är det emellertid svårt 
att tänka sig konstruktionen i samman-
hang som skulle kunna ge exempel som en 
människa typ jag själv/mig själv. Något lik-
artat exempel finns heller inte i konkor-
dansmaterialet. Tillfrågade talares reak-
tioner inför den här sortens konstruerade 
exempel präglas också av stor osäkerhet. 
Tills vidare, i väntan på det slutliga bevi-
set, får vi alltså nöja oss med de ovan 
anforda, starka indicierna på att typ-kon-
struktionens typ fungerar prepositionellt. 
Som vi skall se är resonemanget högst rim-
ligt även i ett språkhistoriskt perspektiv. 

Övergången från substantiv till preposi-
tion ifråga om typ har, som tidigare påpe-
kats, i princip inneburit att en preposi-
tionsfras (av typ) har förlorat sin preposi-
tion men ändå behållit sin grammatiska 
funktion, varvid det kvarvarande substan-
tivet (typ) självt kommer att fungera som 
preposition. Språkhistoriskt är denna 
grammatiska process väl känd. Den tillhör 
i själva verket standardmetoderna varige-
nom ett språk kan förnya sitt förråd av 
prepositioner. Ord som nu klassificeras 
som prepositioner i olika språk har i 
många fall utvecklats ur substantiv, ur-
sprungligen ofta kasusböjda eller före-
kommande tillsammans med preposition. 

Som exempel på substantivhärledda pre-
positioner i svenskan nämner Wessén 
(Vårt svenska språk § 92) "bland, i bland 
(eg.: i blandning med), mot, emot (. . . eg.: 
till möte med), bak, bakom (... till bak 
rygg . . .), hos (ursprungligen samma ord 
som substantivet hus, sålunda: i hus med; 
jfr fr. chez hos, av lat. casa hus), till (sam-
ma ord som ty. Ziel mål; sålunda t.ex. till 
staden ursprungligen 'riktning staden' 
. .)." Ytterligare några exempel, från 

andra språk än svenskan: lat. circum "om- 
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kring" (från circus "ring"), ry. krugom 
"omkring" (från krug "ring"), ty. (an)statt 
"i stället för" (från Statt "ställe"). Den 
ofta flytande gränsen mellan det ursprung-
liga substantivet och den därur utvecklade 
prepositionen kan illustreras med 
"färdvägsprepositionen" via, ursprungli-
gen en ablativform (ablativus vi) av det 
latinska substantivet via "väg": i latinet - 
men givetvis ej i svenskan - är det svårt att 
göra någon skarp åtskillnad mellan sub-
stantivisk och prepositionell användning 
av via; latinets ablativkasus fungerar helt 
enkelt på samma sätt som prepositionsut-
tryck. Likheten med typ är uppenbar. 

Typ-konstruktionen är således i ärevördigt 
sällskap när det gäller utvecklingen av typ 
från substantiv till preposition. Den följer 
väl upptrampade stigar. Vad vi bevittnat, i 
ett slags språkhistoriskt mikroperspektiv, 
kan alltså tolkas som något så exklusivt 
som uppkomsten av en ny preposition i 
svenskan. Om den sedan också skall visa 
sig livskraftig är en annan fråga, som inte 
påverkar det här förda grammatiska reso-
nemanget. Oavsett typ-konstruktionens 
framtid är det också intressant att konsta-
tera snabbheten i utvecklingen från sub-
stantiv till preposition, ett gott exempel på 
att språkliga förändringar inte alltid måste 
ske långsamt och omärkligt, i mycket 
långa tidsperspektiv. Typ-konstruktionen 
är dessutom en nyttig påminnelse om att 
språkhistorien inte bara hör det förflutna 
till, utan att den fortgår ständigt, nu som 
förr. 

Likheten mellan typ-konstruktionen och 
den prepositionella användningen av som i 
motsvarande fall har redan noterats. Yt-
terligare några kommentarer kan vara på 
sin plats. Först och främst bör en viktig 
skillnad mellan typ och som nämnas: som 
kan till skillnad mot typ även fungera som 
konjunktion: Som man bäddar får man 
ligga - * Typ man bäddar... Det är såle-
des endast som prepositioner, i ett speci-
ellt syntaktiskt sammanhang, som de båda 

orden är grammatiskt likvärdiga: förslag 
typ/som löntagarfonder. (Jag går här inte 
in på frågan om den exakta gränsdragning-
en mellan som som konjunktion och som 
som preposition. Jfr Beckman, Svensk 
språklära § 183: "När konjunktioner för-
binda enskilda satsdelar, får uttrycket ofta 
stor likhet med ett prepositionsuttryck". 1 
det för oss aktuella sammanhanget är det 
väl motiverat att beteckna som som prepo-
sition.) Den grammatiska likvärdigheten 
mellan typ och prepositionen som är dock 
begränsad till funktionen inom ett 
prepositionsattribut i en större nominal-
fras. Detta förklarar varför typ inte kan 
ersätta som i Han är lika envis som mig. 
Denna sats ges av Olof Thorell (Svensk 
grammatik § 601) som exempel på att som 

och än "i vardagligt talspråk kan ... fun-
gera som prepositioner och styra objekts-
form." Men genom att som här inte ingår i 
ett prepositionsattribut inom en större no-
minalfras bortfaller möjligheten att i stäl-
let använda typ. 

Ovan har konstaterats att typ inte kan 
förekomma som konjunktion, i motsats till 
som. Detta hindrar emellertid inte att or-
det, i sin egenskap av preposition, kan 
följas av en hel sats. Följande exempel har 
nämnts tidigare: allmänna uttalanden av 
typ "arbetsmiljön skall präglas av arbets-
glädje" (Riksdagen 78-79). Prepositions-
frasen av typ skulle här utan vidare kunna 
ersättas med typ ensamt, eller med som. 
Det är heller inte ovanligt att i dagens 
talspråk stöta på typ-styrda bisatser i stil 
med allmänna uttalanden, typ att arbets-
miljön ... eller i ett annat läge, typ när 
man har missat bussen. Även i dessa fall av 
prepositionsstyrda bisatser är typ utbyt-
bart mot som, vilket ytterligare understry-
ker den syntaktiska parallellismen mellan 
orden. 

Semantiska aspekter 
Som poängterats är likheterna mellan typ 
och som på ett syntaktiskt plan påfallande. 
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Detsamma gäller betydelsesidan, där de 
båda konstruktionstyperna kan förefalla 
mer eller mindre synonyma. Sålunda kan 
både typ och som sägas innehålla 
betydelseelementet "till exempel". En 
grammatisk konsekvens av detta är att 
prepositionsattribut inledda med typ eller 
som inte kan bestämma substantivuttryck 
som syftar på någon bestämd, redan känd 
och väldefinierad företeelse. Det går där-
för inte att säga t.ex. * Förslaget typ/som 
löntagarfonder diskuterades, till skillnad 
mot Ett förslag typ/som löntagarfonder 
kommer vi aldrig att acceptera; betydelse-
elementet "till exempel" är helt enkelt 
oförenligt med den bestämda karaktären 
hos substantivet Förslaget. 1 enlighet här-
med är det inte oväntat att typ-konstruk-
tionen i de allra flesta fall inom konkor-
dansmaterialet bestämmer ett substan-
tivuttryck i obestämd form. Men även 
substantiv i bestämd form kan förekom-
ma: överröstas av nazistpropagandan, typ 
Benknäckargänget (Riksdagen 78-79). 
Trots den bestämda formen uttrycker 
dock nazisipropagandan här allmän bety-
delse, vilket styrks av förekomsten av 
följande synonyma exempel i samma ma-
terial, nu med det substantiviska huvud-
ordet i obestämd form: överrösras av 
nazistpropaganda typ benknäckargän get. 
Det är mao. betydelsen hos substan-
tivuttrycket som är det avgörande, inte 
den grammatiska formen i sig. Vår tolk-
ning av substantivet kan också påverkas av 
det ofta komplicerade samspelet mellan en 
rad andra faktorer (t.ex. tempusval), som 
vi inte kan gå närmare in på här. 

Det finns emellertid en intressant skillnad 
mellan typ och som. Det senare ordet upp-
träder ofta tillsammans med - ett strängt 
taget tautologiskt - till exempel eller exem-
pelvis: förslag som till exempel/exempelvis 
löntagarfonder. Däremot hör eller ser man 
aldrig sammanställningen typ till exempel/ 
exempelvis; jfr *Förslag  typ till exempel/ 
exempelvis löntagarfonder. Konkordans- 

materialet saknar också helt exempel på 
detta. Vad kan denna skillnad mellan som 
och typ bero på? 

Den semantiska poängen med som- och 
typ-konstruktionerna är att de så att säga 
antyder något utan att ta steget fullt ut. Ett 
förslag som löntagarfonder kan men be-
höver inte tolkas som "ett löntagarfond- 
förslag"; detsamma gäller för typ-kon-
struktionen. Ändå verkar det finnas en 
liten, men trots allt förnimbar betydelse-
skillnad mellan som och typ: typ-konstruk-
tionen tycks ge ett intryck - eller kanske 
en illusion - av större precision eller auk-
toritet än motsvarande användning av 
som. Medan som kan betecknas som i hu-
vudsak exemplifierande, är typ dessutom 
karakteriserande: förslag som löntagarfon-
der innebär "förslag av den typ som bl.a. 
exemplifieras av löntagarfonder"; förslag 
typ löntagarfonder innebär snarare "för-
slag av den typ vars mest karakteristiska 
representant är löntagarfonder". Denna 
nyansskillnad, som naturligtvis är ganska 
subtil, förklarar varför som men inte typ 
kan förekomma tillsammans med till ex-
empel eller exempelvis: dessa uttryck är 
oförenliga med det karakteriserande dra-
get hos typ-konstruktionen. 

Den just formulerade betydelsen hos typ-
konstruktionen kan direkt härledas till be-
tydelsen av själva substantivet typ, som ju 
i regel uppfattas som mera preciserat än 
t.ex. de något allmännare orden sort och 
slag. Det bör emellertid betonas att bety-
delseskillnaden mellan som och typ till 
största delen är "subjektiv" snarare än re-
ell. 1 praktiken är det kanske ingen större 
skillnad mellan förslag som löntagarfonder 
och förslag typ löntagarfonder. Det viktiga 
är att talaren, medvetet eller omedvetet, 
uppfattar typ-konstruktionen som mer 
preciserad, auktoritativ, än bruket av det 
gamla vanliga som. Detta hänger säker-
ligen till stor del samman med den tidigare 
berörda koloneffekten. Allra tydligast 
framträder denna just vid väletablerade 
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typbeteckningar av olika slag: en polismo-

torcykel typ BMW (Press 65), en stridsheli-

kopter typ H 53 (Romaner 76-77). Exem-
pel som dessa skiljer sig emellertid till be-
tydelsen, om än inte till formen, från typ-
konstruktionen i egentlig bemärkelse. Så-
ledes betyder exempelvis, i det givna sam-
manhanget, en polismotorcykel typ BMW 
inte "en polismotorcykel av den typ vars 
mest karakteristiska typ är BMW", utan 
"en polismotorcykel vars typbeteckning 
(märke) är BMW", dvs, en BMW-motor-
cykel. Skillnaden gentemot "äkta" exem-
pel på typ-konstruktionen är uppenbar. 1 
t.ex. idrottsmän, typ Muhammed Au 
(Press 76-77) är Muhammed Au ingen 
typbeteckning, utan ett vanligt egennamn. 
Tolkningen av exempel som de nyss 
nämnda bestäms följaktligen av om det 
som kommer efter typ uppfattas som en 
typbeteckning eller ej. 1 fall som BMW 
och Muhammed Ali uppstår knappast någ-
ra tolkningsproblem. 1 andra exempel kan 
det däremot ibland finnas risk för dubbel-
tydighet. Detta gäller i synnerhet fall där 
gränsen mellan typbeteckningar och egen-
namn kan förefalla suddig. 

Ta t.ex. ett tärningsspel typ "Fia" (Press 
76). Av sammanhanget framgår att det är 
fråga om ett Fia-liknande spel, inte själva 
Fia-spelet. Den senare tolkningen av 
konstruktionen är dock knappast helt ute-
sluten, ehuru mindre sannolik: man talar 
inte gärna om typbeteckningar i samband 
med sällskapsspel, till skillnad mot exem-
pelvis motorcyklar och helikoptrar. Ett 
liknande resonemang kan appliceras på ett 
vin typ Bourgogne vieux (Riksdagen 78-
79). Hur är det då med ett flygplan typ 

Viggen? Trots att Viggen är en typbeteck-
ning framstår det ändå som osäkert vilken 
tolkning som avses. Mycket beror på sam-
manhanget, inom och utom satsen: jfr Ett 
flygplan typ Viggen störtade i går (ett be-
stämt Viggen-plan) - Ett flygplan typ 
Viggen kostar enorma summor (potentiellt 
dubbeltydig: ett Viggen-plan eller ett plan 

som Viggen). Det senare exemplet tyder 
på att typbeteckningstolkningen, dvs, det 
äldre slaget av tolkning, har svårigheter 
att hävda sitt traditionella revir gentemot 
den aggressiva inkräktaren, typ-kon-
struktionen, även vid klara typbeteck-
ningsfall som Viggen. Ett visst stöd för 
detta, ett symtom på typ-konstruktionens 
stora genomslagskraft, ges i konkor-
dansmaterialet, där konstruktioner som av 

typ Viggen är betydligt vanligare än typ 
Viggen i just typbeteckningstolkningen. 1 
Press 76 och riksdagsmaterialet tillsam-
mans finns bara ett enda exempel på typ 
ensamt med denna innebörd, medan av 
typ finns representerat i tretton fall; man 
säger t.ex. en dator av typ IBM inköptes 
(Riksdagen 78-79) snarare än en dator typ 
IBM inköptes. Detta skulle kunna tolkas 
som att typ-konstruktionens starka fram-
marsch nödvändiggjort en formell marke-
ring, för tydlighetens skull, mellan typbe-
teckningstolkningen och typ-konstruktio-
nens egen betydelse. 

Å andra sidan kompliceras situationen av 
att, som redan påpekats, konstruktionen 
av typ ofta används på precis samma sätt 
som själva typ-konstruktionen. Detta kan 
vara fallet även vid rena typbeteckningar: 
utvecklingen av ett vapensystem av typ 
B3LA, av typ Viggen, av typ andra tek-
niskt komplicerade förs varssystem (Riks-
dagen 78-79). Tolkningen här innebär att 
av typ har samma betydelse som typ eller 
som; jfr tekniskt kvalificerad materiel typ 
Viggen och flygplan 80 (Riksdagen 78-79), 
ännu ett exempel på hur själva typ-konst-
ruktionen mycket väl kan förekomma till-
sammans med regelrätta typbeteckningar. 

Dagens situation är således ganska för-
virrad, i och för sig ett karakteristiskt drag 
hos övergångsskeden mellan olika språk-
bruk. Men en fullt tänkbar utveckling, om 
typ-konstruktionen fortsätter att breda ut 
sig, är att den nuvarande dubbeltydighe-
ten hos de aktuella konstruktionstyperna 
ersätts av ett tillstånd där det finns en 
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systematisk betydelseskillnad mellan ut-
tryck som ett flygplan typ Viggen och ett 
flygplan av typ Viggen, av vilka endast det 
senare skulle kunna betyda "ett Viggen-
plan", det förra endast "ett plan som 
Viggen". 

Uppkomst och framtid - några 
spekulationer 
Hur kommer det sig då att typ-konstruk-
tionen på kort tid blivit så vanlig? Och 
vilka är dess framtidsutsikter? Hur stor är 
möjligheten - risken, skulle några kanske 
säga - att konstruktionen etablerar sig 
som fullt normalt språkbruk, utan den 
prägel av modeuttryck som den än så 
länge i viss mån har? Jag skall i korthet 
söka belysa några aspekter av dessa frå-
gor. Att ge några definitiva svar är natur-
ligtvis inte möjligt. Mina funderingar mås-
te därför bli av delvis spekulativ karaktär. 

Jag har tidigare argumenterat för att myc-
ket av typ-konstruktionens dragningskraft 
ligger i det ofta illusoriska intryck av preci-
sion - särskilt i jämförelse med motsvaran-
de bruk av som - som den tycks förmedla, 
till stor del genom koloneffekten. Detta är 
konstruktionens speciella semantiska 
nisch, dess existensberättigande. Jag har 
också påpekat att det är vid renodlade 
typbeteckningar som koloneffekten blir 
mest påtaglig. Typbeteckningar hör i regel 
hemma inom ett ganska smalt språkligt 
register, i synnerhet fackspråk av mer eller 
mindre teknisk natur; att olika språkliga 
register kan uppvisa karakteristiska gram-
matiska särdrag är också välkänt (jfr t.ex. 
tidningsrubriker). Den kanske mest extre-
ma typen av fackspråk, liksom den mest 
iögonfallande koloneffekten i samband 
med ordet typ, finner man i olika slags 
schematiska uppställningar, som tabeller, 
listor över inventarier, kataloger och spe-
cifikationer i allmänhet. 1 detta register, 
som vi kan kalla "katalogstilen", förekom-
mer givetvis inte bara typ, i uttryck som 

typ: H 53 (t.ex. vid specifikation av en 
helikopter), utan även många andra klassi-
ficerande men betydelsemässigt snävare 
substantiv, t.ex. längd (längd: 30 cm), färg 
(färg: grön), årgång, (årgång: 1975). 1 
samtliga sådana fall uttrycker katalogstilen 
en hög grad av precision i en syntaktiskt 
kompakt form. Aven ordet modell, se-
mantiskt nära typ, är vanligt i liknande 
sammanhang, inte minst inom det militä-
ra: pistol modell 07 (m/07), uniform mo-
dell 58 (m158). 1 åtminstone ett fall, näm-
ligen (uniform) modell ä(ldre) = m/ä, har 
ett uttryck från den ofta parodierade mili-
tära katalogstilen kommit att inlemmas i 
det allmänna språkbruket. Det är också på 
sitt sätt signifikativt att det enda exemplet 
på typ i Östergrens Nusvensk ordbok som 
illustrerar koloneffekten har militär prä-
gel: 75 mm:s hergskanon typ Scheider. Ett 
lustigt exempel på inflytande från militär 
katalogstil inom ett mycket civilt ämnes-
område är Courrges väljer mannekänger 

av typ sund (Press 76). 

Man kan, menar jag, mycket väl tänka sig 
att typ-konstruktionens karaktär av relativ 
precision, via koloneffekten, ytterst härrör 
från bruket av ordet typ i katalogstil och 
snävare fackprosa med katalogstilsingre-
dienser, dock inte nödvändigtvis från det 
militära språket. Detta skulle innebära att 
ett mycket begränsat skriftspråksregister 
givit upphov till en konkret förändring 
inom normalt språkbruk, med intressanta 
grammatiska konsekvenser. 1 så fall blir 
nästa fråga: var har denna utvidgade an-
vändning av ett ursprungligen mycket 
snävt avgränsat uttryckssätt tagit sin 
början, dvs, var har det funnits något slags 
behov av att uttnyttja typ-konstruktionens 
speciella egenskaper för att ge ökad preci-
sion och auktoritet åt en utsaga? Även på 
denna fråga, som berör den sociolingvistis-
ka bakgrunden till typ-konstruktionens 
uppkomst och snabba utbredning, måste 
svaret till stor del bli spekulativt. Det före-
faller dock rimligt att anta, med tanke på 
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konstruktionens rötter i ett särskilt 
skriftspråksregister, att den till en början 
vunnit insteg hos språkbrukare som dels är 
väl förtrogna med fackspråk inom det 
smala register där konstruktionen ur-
sprungligen hör hemma, dels tenderar att 
låta sitt eget språk - tal såväl som skrift - 
färgas av de för stilarten i fråga typiska 
dragen. Dessutom, med hänsyn till typ-
konstruktionens snabba genomslag hos 
nästan alla sorters talare, bör det röra sig 
om en kategori som har stora kontaktytor 
med "vanliga" språkbrukare, t.ex. genom 
massmedierna, och vars språk därigenom 
har möjlighet att påverka det allmänna 
språkbruket. Härmed bortfaller exempel-
vis militärspråket, som inte kan sägas ha 
haft något särskilt stort inflytande på det 
allmänna språkbruket under den aktuella 
perioden. 1 stället pekar de nyss nämnda 
faktorerna åt ett annat håll, nämligen åt 
vad vi utan att behöva definiera exakt kan 
kalla "byråkratispråket". 

Att byråkratiskt språkbruk uppvisar en hel 
del särdrag, ordvalsmässigt och stilistiskt, 
torde ingen kunna bestrida. Det ingår 
dessutom nästan i byråkratispråkets ar-
betsuppgifter att på olika sätt - varav som-
liga kan te sig lätt befängda - söka förläna 
framställningen en tyngd, auktoritet och 
precision som inte alltid har full täckning i 
själva innehållet; exemplifiering är över-
flödig. 1 ett sådant sammanhang passar 
natutligtvis typ-konstruktionen in mycket 
väl. Dess prägel av relativ, men delvis illu-
sorisk exakthet framstår som en extra stor 
förtjänst i utredningarnas, promemorior-
nas och mötesprotokollens språkliga sfär. 
Men att döma av konstruktionens nuva-
rande allmänna utbredning är det inte en-
bart inom detta snäva register som den 
utövat - och utövar - en viss lockelse: vem 
kan inte i olika sammanhang känna behov 
av att (tro sig) göra ett så preciserat och 
auktoritativt intryck som möjligt? Enligt 
denna syn har ett ursprungligen byråkra-
tiskt uttryckssätt sipprat ner, i sant demo- 

kratisk anda, till s.k. vanligt folk. Det bör 
framhållas att denna spridningsriktning, 
från byråkratispråket till ett mera allmänt 
språkbruk, ingalunda är ovanlig. Inte 
minst har detta i Sverige gällt de senaste 
tio—femton åren, då den kraftiga utbygg-
naden av den offentliga sektorn medfört 
en motsvarande byråkratisk expansion. 
Byråkratispråket har härigenom, i synner-
het via televisionen, fått större spridning 
än tidigare. Typ-konstruktionens uppgång 
inträffar just under denna period. Några 
tecken på dess nedgång och fall kan ännu 
inte skönjas. 

Tvärtom förefaller det som om typ-kon-
struktionen fortsätter att växa sig starkare. 
Bl.a. tyder det allt vanligare bruket av 
konstruktionen i dagspressen på detta. Att 
härav dra slutsatsen att den kommit för att 
stanna är måhända förhastat. Otroligt är 
det dock inte. Något som talar för detta är 
att konstruktionen inte gör ett lika mode-
betonat intryck som en del andra inslag i 
dagens svenska språkbruk. Sålunda kan 
även språkligt mycket medvetna talare, 
som annars konsekvent undviker att "ta 
tag i den biten" eller "uppleva något som 
positivt", utan betänkligheter använda 
typ-konstruktionen (beträffande "uppleva 
som positivt" och modeuttryck i allmän-
het, se Martin Gellerstams studie, inklu-
derad i litteraturförteckningen). Ett exem-
pel på detta ges i följande citat från Da-
gens Nyheter 8/11 82: De myndigheter som 
vänder sig till allmänheten - typ sjukhus, 
försäkringskassor och liknande - bör abso-
lut inte använda det bakvända systemet att 
skriva datum. Det säger professor Bertil 
Molde på Svenska Språknämnden... (Hu-
ruvida professor Molde ordagrant uttryckt 
sig på det ovan citerade sättet, eller om 
det är resultatet av en journalistisk omfor-
mulering, är förstås en annan fråga, som 
dock inte i sig påverkar resonemanget. 
Det kan f.ö. noteras att det i samma arti-
kel förekommer ännu ett exempel på typ-
konstruktionen: Som alternativ ... anger 
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man alfanumeriskt skrivsätt (dvs, med 
bokstäver, typ 25 oktober 1982).) 

natt, en natt typ denna / ditt tunga huvud 
mot mitt bröst." 

En intressant fråga när det gäller typ-
konstruktionens överlevnad berör nyans-
skillnaden i betydelse mellan typ och som. 
Denna skillnad är, som redan betonats, till 
största delen av subjektiv karaktär; i prak-
tiken är de två konstruktionerna mestadels 
synonyma. Frågan är närmast om typ-
konstruktionen skulle kunna överleva 
utan denna subjektiva semantiska distink-
tion, som utgör en viktig del av dess för-
svar i konkurrensen med som. Naturligtvis 
är det inte omöjligt att de båda konstruk-
tionerna skulle kunna leva kvar parallellt, 
även om typ-konstruktionens särprägel 
gick förlorad; ett språkbruk kan leva kvar 
enbart på grund av uppnådd hög frekvens, 
trots brist på egentligt semantiskt existens-
berättigande. Men man bör samtidigt hålla 
i minnet att typ-konstruktionens stilistiska 
omfång är starkt begränsat, i alla fall än så 
länge. Det går bra att tala om "ett integre-
rat boende typ det vi förespråkar" (Press 
76). Däremot är konstruktionens stilistis-
ka prägel illa lämpad för det skönlitterära 
språkets mer personliga tonfall. Den tidi-
gare omnämnda totala avsaknaden av typ-
konstruktionen i det mycket omfattande 
romanmaterialet från 1976-77 är symto-
matisk. (Att konstruktionen mycket väl 
kan användas i litteratur om litteratur är 
en helt annan sak. Exempelvis talar Tore 
Zetterholm i del 3 (1982) av Författarnas 
litteraturhistoria (s. 165) om "Brecht och 
hans uttolkare, typ Walter Benjamin", 
f.ö. ännu ett exempel på hur även språk-
ligt medvetna skribenter inte drar sig för 
att använda typ-konstruktionen.) Rent be-
fängt blir det att tänka sig typ-konstruk-
tionen inom centrallyrikens språk, det 
mest personliga av alla. Följande rader ur 
Edith Södergrans välkända dikt "Dagen 
svalnar ....., där jag låtit ett ursprungligt 
som ersättas av typ, talar för sig själva: 
"Det vore underligt att känna, / en enda 

Huruvida den uppenbara stilistiska be-
gränsningen hos typ-konstruktionen, sär-
skilt i jämförelse med som, i längden är till 
fördel eller till nackdel ur överlevnadssyn- 
punkt är svårt att säga. Å ena sidan utgör 
den en klar inskränkning i användbarhet 
jämfört med som. Å andra sidan är den 
själva kärnan i typ-konstruktionens se-
mantiska och stilistiska särart, dess speci-
ella nisch i konkurrensen med som. Kon-
struktionens framtid är mao. en helt öp-
pen fråga. 

Men oavsett om typ-konstruktionen har 
någon framtid eller ej, och oavsett om de 
ovan skisserade spekulationerna kring 
dess framväxt är helt riktiga, så kvarstår 
att konstruktionen som sådan är av givet 
lingvistiskt intresse. Dess uppdykande och 
genomslagskraft i svenskt språkbruk un-
der en mycket kort tidrymd är en slående 
illustration av hur snabbt en språkhistorisk 
process kan äga rum, en process där se- 
mantiska och stilistiska faktorer, mot bak-
grund av en speciell sociolingvistisk situa- 
tion, även leder till grammatiska föränd-
ringar av intressant slag. Det är inte var 
dag en preposition ser dagens ljus. Att den 
sedan ytterst kan vara frukten av en kan- 
ske inte helt tillfällig förbindelse mellan 
ett särpräglat skriftspråksregister och det 
mer mäktiga än vackra byråkratispråket - 
det gör inte saken mindre intrikat. 
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Skrifter till förmånspris 
Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterligare fem av skrifter-
na i nämndens serie till förmånspris. Tidigare sådana erbju-
danden finns i Språkvård 1/1976, 1/1977, 1/1978, 1/1979 och 3/ 
1981. 

Svenskt bibelspråk 
Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-
tal (nr 40 i nämndens serie, 1970, 124 si-
dor) av Carl Ivar Ståhle skrevs ursprungli-
gen som en bilaga till 1963 års bibelkom-
mittés betänkande "Nyöversättning av 
Nya testamentet. Behov och principer" 
(SOU 1968:65). Det är ett verk av stor 
vikt för alla som är intresserade för vårt 
språks historia och särskilt för bibelsprå-
kets utveckling från översättningen av Nya 
testamentet 1526 fram till kyrkobibeln 
1917. Carl Ivar Ståhles undersökning har 
varit ett viktigt underlag för arbetet med 
den nyöversättning av Nya testamentet 
som blev färdigt 1981. - Förmånspriset är 
10 kronor inklusive moms. 

De nordiska språkens framtid 
Hösetn 1976 hölls med understöd från 
Nordiska kulturfonden en konferens i 
Lund om de nordiska språkens framtid. 
Konferensen leddes av professor Bengt 
Sigurd, som också redigerade skriften De 
nordiska språkens framtid (nr 61 i nämn-
dens serie, 1977, 147 sidor). 1 boken ingår 
artiklar om de olika nordiska språken och 
ett par allmänna översikter. Författare till 
de olika bidragen är Aulis Gröndahl, Nils 
Hasselmo, Baldur J6nsson, Bjarne 
Kristiansen, Mogens Baumann Larsen, 
Bengt Loman, Thomas Lundén, Jöhan 
Hendrik W. Poulsen, Bengt Sigurd och 
Finn-Erik Vinje. Boken anmäldes av Ca-
tharina Grtinbaum i Språkvård 1/1978. - 
Förrnånspriset är 10 kronor inklusive 

Sjukvårdsspråk 
Med ekonomiskt stöd av Delegationen för 
social forskning genomfördes under sena-
re delen av 1970-talet en undersökning av 
viktiga delar av språkbruket inom sjukvår-
den. Syftet var att beskriva vårdsamtalens 
allmänna uppläggning, att beskriva bruket 
av ord och uttryck som kan tänkas bli 
missförstådda och att beskriva hur sam-
talsdeltagarna ser på sin och motpartens 
roll i vårdsamtalens språkspel, bl.a. som 
detta kommer till uttryck i om- och tilltals-
skicket. 1 förlängning av undersökningen 
fanns som ett fjärde syfte också att genom 
framför allt utbildningsinsatser öka vård-
personalens insikt om de språkliga svårig-
heterna och därigenom på sikt förbättra 
kommunikationerna mellan patienter och 
vårdpersonal. Undersökningen utfördes 
av fil. dr Per A. Pettersson, som också är 
författare till boken Sjukvårdsspråk (nr 63 
i nämndens serie, 1978, 123 sidor). - För-
månspris 10 kronor inklusive moms. 

Språk i Norden 1978 och 1979 
De nordiska språknämndernas och nume-
ra också Nordiska språksekretariatets ge-
mensamma årsskrift Språk i Norden börja-
de utges 1970. Restupplagorna av voly-
merna 1970-1977 har tidigare realiserats, 
och vissa av dem kan fortfarande fås från 
Svenska språknämnden för 10 kronor per 
volym inklusive moms. Nu realiseras ock-
så årsskrifterna för 1978 och 1979 för sam-
rna pris. 
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Språk i Norden 1978 har som huvudinne-
håll tre artiklar om nordisk språkgemen-
skap och nordiskt språksamarbete, näm-
ligen 

Allan Karker, Det nordiske sprogflles-
skab - historisk set 

Stig Örjan Ohlsson, Nordisk språkhisto-
ria och nordisk språkvård 

Sture Allén, Terminologi i nordiskt 
samarbete. 

Språk i Norden 1979 ägnades huvudsakli-
gen problemet om språkvårdens principer: 

Sture Allén, Om språkvårdens principer 
Bertil Molde, Principer för Svenska 

språknämndens rådgivningsarbete 
Esko Koivusalo, Språkvården, samhäl-

let och politiken 
Terho Itkonen, Normering och argu-

mentering i finsk språkvård 
Arnold Thoresen, Prinsipper for Norsk 

språkråds rådgivingsarbeid 
Henrik Galberg Jacobsen, Erik Hansen 

och Allan Karker, Principperne for 
Dansk Sprogmevns rådgivning 

Catharina Griinbaum, Det nordiska ar-
gumentet i Svenska språknämndens 
rådgivning 

Mikael Reuter, Det nordiska argumen-
tet i finlandssvensk språkrådgivning. 

Tidigare förmånserbjudanden 
Utom Språk i Norden fr.o.m. 1970 har 
följande skrifter förut fått nedsatt pris: 

Tradition och förnyelse inom språket 
av Elias Wessén (andra tryckningen 
1963), pris 10 kronor. 
Språkvård, 19 uppsatser, utgiven till 
nämndens tioårsjubileum 1954, pris 10 
kronor. 
Om det tyska inflytandet på svenskt 
språk under medeltiden (tredje tryck-
ningen 1970) av Elias Wessén, pris 10 
kronor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra uppl. 1970), pris 10 kronor. 
Språkriktighet och stil av Elias Wes-
sén, pris 10 kronor. 

36. Nämnden för svensk språkvård 1944-
1969 av Nils Hänninger, pris 10 kro-
nor. 

42. Svensk prosastil under 1700-talet av 
Rolf Hillman (1970), pris 10 kronor. 

51. Amerikasvenska av Nils Hasselmo 
(1974), pris 20 kronor. 

55. Svenska Akademiens ordlista under 
100 år av Ture Johannisson och Gösta 
Mattsson (1974), pris 10 kronor. 

Beställningar 
De här nämnda skrifterna kan köpas till 
de angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknämnden. Om böcker-
na skall sändas per post tillkommer porto-
kostnader, för en bok 5:50, för två—tre 
böcker 8:— och för fyra—fem böcker 11:—. 
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