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Ekonomin använder specialiserade begrepp som ett 
verktyg for att pä ett detaljerat sätt och med den största möjliga preci- 
sionen beskriva de särartade ekonomiska företeelsema. För att nä sitt 
ändamäl tillämpar ekonomin ord och uttryck som är väletablerade i det 
allmänna vardagsspräket. Vissa av dem har terminologiserats genom att 
föras in i ekonomiska teorier och bli uttryck for dar använda begrepp. 
Däremot är nägra termer skapade speciellt for ekonomins bruk och urs- 
prungligen betecknade de endast unika ekonomiska företeelser. Med 
tiden, emellertid, har nägra ord med den strikt ekonomiska innebörden 
trängt in i det vardagliga spräket. Dar har de inte bara utvidgat sin 
betydelse' och fätt ett större omfäng utan ocksä ökat antal böjnings- 
former.

I den här uppsatsen tänker jag undersöka om och i hur stor ut- 
sträckning tre ursprungligen nationalekonomiska termema anpassats 
tili vardagsspräket. Exemplen är godtyckligt valda och deras för- 
klaringar är sammanfattningen av respektive definitioner i Termer i 
Nationalekonomi. De valda termerna är devalvera med definitionen 
minska värde av en valuta, haussa med förklaringen driva upp 
kurs eller pris pä värdepapper och slutligen högkonjunkur med 
definitionen en gynnsam ekonomisk situation.

Konkordansen är ett spräkmaterial som väl lämpar sig för ett 
S t u d iu m  av fÖrmodliga förändringar inom termernas frekvens, betydelse 
och böjningsstruktur. Källan har dock begränsats tili morgontidningar, 
dvs Press65 som omfattar en miljon löpande ord frän 1965 frän 5 mor-
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gontidningar, Press76 innehàller 1,3 miljoner löpande ord ocksá frán 5 
morgontidningar frán 1976. Press87, i sin tur, utgörs av en morgontidn- 
ing, DN, frân 1987 och innefattar 4,1 miljoner löpande ord. Vid analyser
ingen av termerna i Press87 anges ocksá tidningsgenrer1 i vilka ter- 
mema forekommer och respektive termers frekvenstal.

Med term menas de fyra ursprungligen nationalekonomiska begrep- 
pen och de ord som är härledda frân dem.

PRESS65

Det finns belägg pà alla termer i Press65. Termen devolverá  fore
kommer endast 4 ganger, varav 3 ganger i sin verbform och 1 gang som 
förled i sammansättningen devalveringseffekten. Ordet används heit och 
hallet i sin ursprungliga beteckning, dvs alltid i sammanhang med 
valuta. Termen haussa används däremot 1 gâng i en allmän kontext, 
och betyder dâ snarare framgàng. Tvá áterstáende exempel forekommer 
dock i ett ekonomiskt sammanhang och behäller sin ekonomiska inne- 
börd. Sammanlagt forekommer ordet 3 ganger i 2 böjningsformer. Ordet 
högkonjunktur är mest frekvent, det används nämligen 9 ganger i 2 
böjningsformer. En gâng forekommer ordet i ett icke-ekonomiskt sam
manhang: högkonjunktur för manifestationer, och en gâng forstärks ter- 
mens betydelse med adjektivet ekonomisk: den ekonomiska högkon- 
junkturen i USA. I övriga exempel star termen för sin ursprungliga 
definition. Det är ocksä anmärkningsvärt att högkonjunktur ofta följs 
av prepositionen under vilket antyder att högkonjunktur är en 
(längre)tidsperiod.

DISKUSSION1

I Press 65 är termerna ganska snedfördelade mellan tidningarna. I en 
av dem, nämligen SVD, kan vi hitta belägg pà alla termerna. GHT an- 
vänder inte begreppet hausse medan bàde SDS och ST använder endast 
detta ord. DN tillämpar blott termen högkonjunktur (den mest 
frekventa termen). Sâ en tidning tillämpar alla 3 termerna, tvá av 
tidningarna använder 2 och de tvá áterstáende använder bara en term 
var. Termernas totala frekvens är 16. Bara tvá termer används, en gang 
var, i en mer allmän betydelse, nämligen högkonjunktur och haussa. 
Det är inte ett páfallande antal, likväl kan det betyda början av en ny 
tendens. Antalet böjningsformer är inte heller stort, alla termerna

1 Genres namn anges i appendix.
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fórekommer i tvá böjningsformer var. Detta är inte konstigt eftersom 
fackspráket försöker att reservera en enda betydelse för en term och pá 
sá sätt behálla termernas precisión. P.g.a. detta används termema sche- 
matiskt, oftast i likadana kontexter och uttryck och dá behövs bara en 
form i enstaka fall tvá. Beläggen i Press65 är ett bra exempel pá det.

PRESS76

Termen devolverá  förekommer sammanlagt 7 ganger och har 4 
böjningsformer. Nästan alltid används den i valutasammanhang, utom 
en gáng da ordet framträder i en aktiekontext. Antalet belägg pá ordet 
haussa är 3 gánger större i Press76 än i Press65, sammanlagt finns det 
nämligen 9 exempel i 5 böjningsformer. Alla exempel pá verbet haussa 
används i ett icke-ekonomiskt sammanhang och kan da troligen tolkas 
som överskatta. I denna betydelse tillämpas verbet 4 ganger, varav 3 
ganger i sportkontext: haussa det svenska lagets chanser, och en gáng i 
ett allmänt sammanhang: författare som haussas. Övriga belägg är 
däremot fast fÖrknippade med börs och motsvarar ordets ekonomiska 
betydelse. I Press76 finns det 10 belägg pá uttrycket högkonjunktur 
vilket förekommer i 2 böjningsformer. Endast 2 ganger efterföljs termen 
av prepositionen under. Hälften av beläggen används i sin snävt 
ekonomiska mening medan de övriga exemplen tillämpar ordet i dess 
utvidgade betydelse. Da kan det tolkas sásom (allmänna) gynnsamma 
förhallanden: naturmedicin (...) upplever (...) högkonjunktur, högkon
junktur i frigörande pedagogik, även i ett ekonomiskt sammanhang: ar- 
betsmarknad har (...) högkonjunktur, högkonjunktur pá huvudmark- 
naden.

DISKUSSION2

I Press76 finns det 10 belägg mer pä termerna som i Press65, dvs 
sammanlagt 26 exempel, samtidigt som spräkmaterialet ökar knapp 
med en tredjedel, frân 1 miljon tili 1,3 miljoner ord. En möjlig förklaring 
tili detta kan vara ett utbyte av tvâ tidningar i Press65: GHT och ST, tili 
tvâ andra i Press76: GP och ARB. Det är nämligen beläggen i GP som 
utgör knappast hälften av termernas totala frekvens i Press76, dvs 10 
exempel. Dessutom finns det exempel pâ alla termer i GP, minst 2 
förekomster av vaije term. Den andra nya tidningen, ARB, samt SDS och 
SVD använder alla 3 termerna, DN använder inte ordet devalvera och 
har endast ett belägg pä var och en av de âterstâende termerna.
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JämfÖr man noga forändringarna inom böjningsformema, märker 
man att deras antal ökat lite men konsekvent hos alia termer utom hög- 
konjunktur som behäller samma antal som i Press65.

Användningen i ett icke-ekonomiskt sammanhang har ökat pätagligt, 
frán 2 till 9 belägg men det är fortfarande samma termer som i Press65, 
högkonjunktor och haussa, som används i sädana kontexter. Fastän 
fackspräket forsöker behâlla en specialiserad betydelse hos sina termer, 
börjar de sâ smäningom bli adopterade i allmänna kontexter eller/och 
övertagna av andra fackspräk. Det är rätt sá egendomligt att termema i 
sin utvidgade betydelse ocksä förekommer i strikt ekonomiska texter. 
Nägra av tidningarna i Press76 är mer inriktade pá ekonomi och 
ekonomiska nyheter medan andra (t.ex. DN, SVD) ägnar sig ganska 
sporadiskt át sàdana. Förmodligen använder sig de señare av ganska fä 
specialiserade termer för att underlätta läsförstäelsen av specialiserade 
texter.

PRESS87

Devalvera  är en term som inte används av DN i Press65 och 
Press76. I Press87 förekommer den emellertid sammanlagt 56 ganger i
11 böjningsformer. Det besynnerliga är att termens substantivformer 
förekommer nästan 4 ganger oftare än dess verbformer. Bara 2 ganger 
dock används begreppet i ett icke-ekonomiskt sammanhang, bäda exem- 
plen framträder i sportkontext, en gâng kan ordet tolkas som nederlag 
och i det andra belägget tänker man devalvera utmärkelsen. Alla andra 
exempel är mer eller mindre fórbundna med ekonomi och framträder i 
samband med valuta. Sá pätagligt stor förekomst av ordet kan vara för- 
knippad med devalvering i 1982. Pâgâende förändringar inom den 
ekonomiska verkligheten har märkbart päverkat användningen av detta 
ord. Termen är populär inte enbart i ekonomiska artiklar (dar det finns 
21 belägg pá ordet) utan ocksá i andra tidningsgenrer: led (14 belägg), 
kul och pol (5 var), non (4), sport och utland (2 var) och slutligen torg (1 
belägg). De tvá tredje av alla belägg som inte förekommer i ekonomiska 
artiklar fortfarande motsvarar ordets definition men uttrycker inte sá 
noga dess exakthet. Tyvärr är det bara devalvera som ökat antalet sina 
belägg. Det finns nästan tre fjärdedelar mindre belägg pá termen 
haussa i Press87 (9 exempel) än i Press76. Ordet används i 5 böjnings
former, t.o.m. avledningar. 3 belägg förekommer inte i ekonomiska tex
ter, de betecknar snarare överskattning: haussning av sina uppdrag, 
haussningen av läget, eller framgàng: ett bevispâ haussen i vârfotboll. I 
övriga exempel används termen i sammanhang med börs. 5 ganger upp- 
träder ordet i ekon, 2 i sport och 1 gáng i inl. Press87 inneháller 6 belägg
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pä ordet högkonjunktur i dess 2 böjningsformer. Termen är jämnt för- 
delad mellan 2 tidningsgenrer: aim och led. Fast det förekommer i 
ekonomiska sammanhang är det märkbart att dess betydelse har utvid- 
gats. Högkonjunktur blir nägot man kan ha istället for att vara under 
det: stallet har (...) högkonjunktur, Garnaffärer hade högkonjunktur. 
I äterstäende exempel i motsats tili belägg i Press76 eller Press65 fär 
termen mer aktiv aspekt: högkonjunktur gär mot, hygkonjunkturen har 
minskat arbetslösheten.

I Press87 kan vi iaktta en betydlig minskning i termernas totala frek
vens. Utom devolverá, antal belägg pá termema har minskat 
genomsnittligt tre fjärdedelar. Samtidigt nästan fördubblas antalet 
böjningsformer totalt. Användningen i en icke-ekonomisk kontext är lika 
stor som i Press76. Det finns emellertid ganska manga förekomster i 
ekonomiska sammanhang dar termema fár en mindre preciserad betyd
else. De fyller fortfarande en viktig funktion i beskrivningen av typiskt 
ekonomiska fÖreteelser men gör det inte pá ett sá detaljerat sätt som de 
skapats for.

De fiesta termema lyser med sin fránvaro i DN i bade Press65 och 
Press76: det finns endast 2 belägg pa termerna i bade Press65 och 
Press76 vilket betyder att tidningen inte ökat antal exempel alls. I 
Press87 finns det förhallandevis fler belägg pá termema endast tack 
vare devolverá. Det finns belägg pá alla termerna i Press87, de 
förekommer dock lika ofta i olika tidningsgenrer vilket künde innebära 
att de blivit avterminologiserade i en pätaglig utsträckning. Detta i sin 
tur betyder att termemas ursprungliga innebörd tappat sin precision. 
Det finns inte nágot belägg pá en felaktig användning av termema, men 
ofta stämmer exemplena pá en term till bara en liten del överens med 
dess definition. Naturligtvis händer det i ringa utsträckning, samtidigt 
är det ett dock bevis pá en págáende utveckling av termernas innebörd.

DISKUSSION3

APPENDIX

MORGONTIDNIN GAR

ARB -  Arbetet 
DN -  Dagens Nyheter 
GHT -  Göteborgs Handels och ST -  Stockholmstidning 

SvD -  Svenska Dagbladet

GP -  Göteborgs Posten 
SDS — Sydsvenska Dagbladet

Sjöfarts Tidning
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UPPGIFTER OM GENRERI PRESS87

ALM allmänt LED ledare
EKO ekonomi LS läsamas sida
ETT sidan 1 NON Namn och Nytt
FAM familj POL politik
FEA feature RTV radio/TV
INL inland SPO sport
JUS just idag TEA teater
KAL Kalendarium (Pä Stan) TOR Torget
KOM kommunalt TVO TV-tidningen
KUL kultur UTL utlandet
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