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E5 grundintresse för ord
Begrepp och termer. Nyckelord eller keywords
• Dagens presentation: en explorativ diskussion om ords och begrepps
betydelse i och för (bruks)texter och deras diskurser
• Ett mål är att diskutera vad jag kallar ”verksamhetsskapande begrepp”
som något kännetecknande för professioner och praktiker och i
förlängningen för diskurser och texter – i samtid och dåtid
• Jag har valt begreppet budget som exempel (lite mer om det strax)
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Upplägg
• Nyckelord ur olika forskningsperspekHv
• Varför budget som exempel?
• Budget som nyckelord (och mot en förståelse av diskursiva och
verksamhetsgenererande begrepp)
• Några nedslag i material
• Avslutning
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Nyckelord som nyckelord
En orientering om nyckelord i forskning – en tredelad redogörelse
🗝Nyckelord ur ett begreppshistoriskt perspektiv:
• Begrepp som både indikatorer och faktorer i (historiska)
förändringsprocesser. Begreppslig förändring som ett tecken på social
förändring, men inte (bara) en avspegling av icke-språkliga skeenden
”The number of words is limited whereas the contents that can be expressed
by them – ideas, people, objects, possibilities, realities – are potentially
unlimited” (Koselleck, 1989)
• ”Begreppshistoriska paradpjäser”: kultur, frihet, civilisation, religion m.fl.
• Raymond Williams Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (1976)
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🗝Nyckelord ur ett diskursanalysperspektiv:
• Undersöker nyckelord som formella språkliga representanter för
centrala kulturella begrepp (Schroeter & Veniard, 2016)
”Key words are characterised by their relation to societal issues. They
have a programmatic content, they are semantically complex and they
are related to discourses.” (Schröter, 2008)
”How words do things with people (vs. how people do things with
words)” (Levisen & Waters, 2017)
• Ofta i analyser som problematiserar makt eller sociala positioner
• Anna Wierzbicka Understanding Cultures through their Key Words
(1997)
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🗝Nyckelord i korpuslingvis6k
• E^ metodologiskt perspekHv (men inte enbart)
• (Nyckel)ord som (staHsHskt) ”sHcker ut” i en text eller samling av
texter: keywords > har egenskapen keyness
”[…] ‘keywords’ can also be idenHﬁed […]: these are words that are
unusually frequent in the small corpus compared to their normal
frequency in the language.” (O’Keeﬀe & McCarthy, 2010)
• Nyckelords konnota6oner (vad orden associeras med) och
kolloka6oner (samexistens med andra ord) med stöd av sökningar i
stora textmaterial. Nyckelords semanHska prosodi
Ø(ur eG sådant metodperspekIv behövs också oKa stöd av lexikologi,
lexikograﬁ och terminologi)
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Varför just budget och vad betyder budget?
”plan med angivande av tillgängliga medel och deras fördelning på olika
poster under viss tid på stats- och företagsnivå vanligen ett år, i privat hushåll
ofta en månad” (Svensk ordbok)
[…]
”belagt sedan 1814; av engelska budget med samma betydelse, äldre 'börs;
ränsel; packe'; av fornfranska bougette 'kappsäck', till bouge 'lädersäck'; av
keltiskt urspr. och besläktat med bälg” (Svensk ordbok)
• Ett väldefinierat begrepp och vanligt ord i media och politik samt t.ex. i
texter vi kan stöta på i administrationssammanhang i högre utbildning
• Ordbokens definition framstår som kortfattad och ganska självklar. Ger den
hela bilden ur ett nyckelordperspektiv?
• Hjälp av korpusanalysverktyg för att säga mer om diskursivt bruk och om
budget som (verksamhetsgenererande) begrepp
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Att undersöka budget som nyckelord (och möjliga vägar för att diskutera
budget som verksamhetsgenererande begrepp)
Budget som ord
Budget som begrepp i sammanhang
Attityder till budget som fenomen

• Budget som lemma: förhållandet mellan olika
möjliga former (obestämd/bestämd form,
numerus m.m)
• Bruk över tid (frekvens, keyness och som
möjligt lockword)
• Frekvens i olika typer av material och över tid
• Produktivitet - förekomst i olika ordklasser
och i sammansättningar (för- och efterled)

• KonnotaHons- och kollokaHonsmönster
• Som namn eller del i namn för disHnkta texter
eller textgenrer
• Som del i verksamheter eller prakHker
• Budget som ord i akHviteter som är Hd- eller
platsbundna. AkHviteter som har med
professioner eller organisaHonsdelar aK göra
• Budget som staHsHskt nyckelord i olika typer
av texter
• RecepHonsstudier med språkbrukare
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Korpusverkyg från svenska texter som är åtkomliga via webbgränssnitt
”Demokratins genrer”? – offentlighetens texter
Budget som ord
Budget som begrepp i sammanhang
Attityder till budget som fenomen

• Budget som lemma: förhållandet mellan olika
möjliga former (obestämd/bestämd form,
numerus m.m)
• Bruk över tid (frekvens, keyness och som
möjligt lockword)
• Frekvens i olika typer av material och över tid
• Produktivitet - förekomst i olika ordklasser
och i sammansättningar (för- och efterled)

• Konnota:ons- och kolloka:onsmönster
• Som namn eller del i namn för disHnkta texter
eller textgenrer
• Som del i verksamheter eller prakHker
• Budget som ord i akHviteter som är Hd- eller
platsbundna. AkHviteter som har med
professioner eller organisaHonsdelar aK göra
• Budget som staHsHskt nyckelord i olika typer
av texter
• RecepHonsstudier med språkbrukare
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Budget som ord: produk/vitet - förekomst i sammansä8ningar (för- och e<erled)

(källa:
korpusen JSI
web corpus
2014-2021
Swedish från
Sketch
Engine)
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Budget som ord: produktivitet - förekomst i sammansättningar (för- och efterled)

(källa:
korpusen JSI
web corpus
2014-2021
Swedish från
Sketch
Engine)
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Budget som begrepp i
sammanhang –
konnotations- och
kollokationsmönster

(källa: korpusen JSI web corpus
2014-2021 Swedish från Sketch
Engine)
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Budget – e# försök a# samla begreppets diskursiva roller och egenskaper
• Temporalitet – följer en planeringscykel och kan Idfästas (vårbudget, årsbudget)
• Verksamhet - kan knytas Ill något eller någon (försvarsbudget, budgetproposi1on,
alliansbudgeten)
• Ak<vitet – har egenskaper som har med handlingar och moIv aG göra (budgetering,
budgetplanering, skuggbudget)
• Symbolik – klubbas eller beslutas och blir på så säG en symbol för en administraIv eller
poliIsk process
• Förhållningssä# – kan vara stram, tajt eller gemensam (m.m.)
• Det diskursiva begreppet Budget som ramverk för påbjudna, möjliga eller omöjliga
handlingar och som retoriskt verktyg i texter och diskurser
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Budget som diskursivt och
verksamhetsgenererande(?) begrepp
• Ett verksamhetsgenererande begrepp fungerar som nyckelord i texter
för att referera till ett visst fenomen med hjälp av distinkta ordformer
• de ord som representerar begreppet och fenomenet Budget visar kontinuitet i
hur begreppet definieras (över tid och i olika genrer men även att begreppet
är produktivt och används för nya områden

• Ett verksamhetsgenererande begrepp förknippas med urskiljbara
verksamheter, ämnen eller aktiviteter, t.ex. i textgenrers namn eller
som framskjutet nyckelord
• Budget är kopplat till vissa verksamheter, både i särskilda benämningar för
aktiviteter och processer, och i produktiva mönster för begreppets
användning
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