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SAMMANDRAG 

Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar 
på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag 
använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i 
vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i 
vilka sammanhang de förekommer. I syfte att komplettera mina resultat har jag även 
gjort sökningar på Google. Utifrån sökresultaten har jag jämfört nyorden och delat in 
dem i olika grupper baserat på antal sökträffar, därefter har jag analyserat nyorden i 
respektive grupp för att hitta en gemensam nämnare och ett mönster. Resultatet från 
min undersökning visar att nyorden tenderar att förekomma i störst utsträckning på 
webbplatserna Twitter och Flashback. Av de nio nyord som har blivit mest etablerade är 
några lånord från engelskan medan några har kopplingar till samhällsfrågor och en ny 
innovation. De fyra som fick flest sökträffar har gemensamt att de är etablerade i en 
tidigare betydelse. Nyordslistan 2015 präglas av lånord, sammansättningar samt politik- 
och teknikrelaterade ord som speglar vår nutid. 
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1 INLEDNING 

”Oftast tänker vi inte på vad vi gör när vi läser och lyssnar. Vi tar till oss språket och 
tolkar det utan att reflektera vidare. Men ibland hoppar vi till – när vi möter något 
oväntat. Det händer till exempel när vi stöter på ett ord som vi aldrig har sett eller hört 
förut. Hjärnan lägger in en extra växel, försöker förstå betydelsen utifrån 
sammanhanget eller leta efter en förklaring.” (Winther 2011)  
 
Språket och utvecklingen hänger ihop. I takt med att samhället utvecklas och går 
framåt gör språket detsamma. Varje år publicerar Språkrådet en lista på de ord som 
lyckats kvalificera in sig i svenskan, som de tagit fram tillsammans med 
Språktidningen. Antingen bildar vi de nya orden direkt i svenskan eller så importerar 
vi dem från andra språk. En del skapar vi av olika världshändelser eller nya kulturer, 
men särskilt teknikutvecklingen är utmärkande för alla nya ord som kommer. Även 
gamla ord får betydelseförändringar och börjar användas på ett annat sätt än innan.1 
 
Jag tycker att det är intressant att vi ständigt skapar nya ord och anpassar språket 
efter verkligheten. Därför har jag valt att undersöka och jämföra nyorden i 
Språkrådets nyordslista från 2015. Listan publicerades den 28 december 2015, vilket 
betyder att orden har haft cirka ett och ett halvt år på sig att etablera sig. Jag vill ta 
reda på hur det går till när nya ord etableras i det svenska skriftspråket. Jag vill också 
ta reda på vilka av orden vi väljer att fortsätta använda och som har lyckats sprida sig 
i störst utsträckning. Är det något särskilt mönster vi följer när ord blir vanligare och 
mer använda? Vilka är det som använder och sprider orden, och i vilka 
sammanhang? Jag vill veta om det finns en gemensam nämnare för de ord som är 
vanligast, och försöka komma underfund med varför just de orden spridits mest.  
Kanske har några av orden helt dött ut och slutat användas? Frågan är vilka som 
överlevt och används frekvent. Och varför. 
 
Ur ett språkkonsultperspektiv är detta ett relevant område. I vår yrkesroll krävs det 
att vi är uppdaterade på språket, och för att vara det behöver vi veta hur språkets 
utveckling ser ut och anpassa oss efter den. Vi lär också förväntas att ge råd om vilka 
ord som bör användas och på vilka sätt – därför är det viktigt att vi tar del av de nya 
orden som etableras i språket och har dem i åtanke i vår rådgivning. 
 
Den största inspirationskällan till mitt examensarbete och till valet att undersöka 
nyord med hjälp av korpusverktyg är en c-uppsats skriven av Linnéa Nyberg år 2013. 
Hon undersöker nyorden nomofobi och räckviddsångest från nyordslistan 2012 och 
gör en djupare analys av hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. Hennes uppsats 
har varit givande att läsa och få inspiration ifrån under arbetets gång. 

                                                      
1 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.html (Senast besökt 2017-05-23) 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.html
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur orden från 2015 års nyordslista har 
etablerats i svenskt skriftspråk. Genom att jämföra orden med varandra vill jag få 
svar på vilka ord som spridits i störst respektive minst utsträckning. Jag vill även ta 
reda på varför vissa ord har spridits fortare och blivit mer etablerade än andra. 
 
Mina hypoteser är att de flesta av orden har framkommit i samband med ny teknik, 
och att det även är dem som kommer att etablera sig och sprida sig mest. Jag tror 
också att de ord som stannar kvar är dem som man har behov av att använda, och att 
det svenska språket kommer att fortsätta influeras mer och mer av högstatusländer. 
I och med att vissa av orden från nyordslistan inte heller är nya – men har tagit sig 
till listan eftersom de blivit vanligare i språkbruket de senaste åren – är min hypotes 
att dessa rimligtvis bör ha etablerat sig till en högre grad än resterande ord. 
 
Dessa är de frågeställningar som jag har utgått från i min undersökning: 
 

1. Finns det något mönster bland de nyord som har etablerat sig mest? 
2. Finns det något mönster bland de nyord som har etablerat sig minst? 
3. I vilka sammanhang förekommer nyorden mest frekvent? 
4. Vilka nyord väljer vi att fortsätta använda och varför? 

 
Frågeställning 1 och 2 kommer utifrån analysen av resultaten att diskuteras i det 
avslutande diskussionskapitlet. Övriga två frågeställningar besvaras i kapitel 7 med 
hjälp av den kvalitativa analysen. 

3 TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning och de teoretiska 
utgångspunkter som jag har utgått från i min undersökning. Inledningsvis kommer 
bakgrundsinformation om Språkrådet, Språktidningen, nyord och nyordslistan. 
Vidare presenteras teorin jag utgått från, som tar upp de vanligaste sätten att skapa 
nya ord, hur nyorden speglar verkligheten, hur nyord sprids och etableras samt 
skillnaden mellan privat och offentlig sfär på Internet. 

3.1 SPRÅKRÅDET OCH SPRÅKTIDNINGEN 

År 2006 gick Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och 
Klarspråksgruppen ihop och bildade Språkrådet. Idag är det Språkrådet som 
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ansvarar för Sveriges språkpolitik och språkvård (Språk och folkminnen).2 
Språkrådet har samlat in och presenterat nya ord sedan de bildades som Svenska 
språknämnden på 1940-talet. År 1987 publicerade de den första nyordslistan, och 
sedan dess har de publicerat en ny varje år. Anledningen till varför Språkrådet ägnar 
sig åt att hitta och publicera nya ord är eftersom det är dem som är språkvårdarna 
som människor vänder sig till med språkfrågor som till exempel vad nya ord betyder 
och hur lämpliga och användbara de är. Just därför är det av vikt att de är 
uppdaterade på språket, däribland nytillkomna ord och uttryck (Agazzi 2015:7). 
 
Språktidningen är en populärvetenskaplig tidning som handlar om och tar upp allt 
möjligt språkrelaterat. Tidningen lanserades år 2007 och riktar sig till allmänheten 
och alla språkintresserade.3 Varje år samarbetar Språktidningen och Språkrådet och 
tar fram en nyordslista tillsammans, som varje år uppmärksammas av olika tidningar 
och medier som skriver mycket om de nya orden som kommit.4 

3.2 NYORD OCH NYORDSLISTAN 

Definitionen av nyord innefattar två typer av ord eller uttryck: antingen ett ord eller 
ett uttryck som man inte tidigare kunnat fastställa till en viss betydelse, eller ett ord 
eller uttryck som redan finns, men som börjat användas mer och/eller i en annan 
betydelse än tidigare (Agazzi 2015:7). Ett exempel på ett ord från 2015 års 
nyordslista som har ändrat betydelse är groupie. Ordet har gått från sin gamla 
betydelse ”person som beundrar och vill ha sex med en kändis” till att istället betyda 
”gruppbild där fotografen själv är med på bilden”. Dock är ordet fortfarande etablerat 
och mer välkänt i sin gamla betydelse, men den nya betydelsens spridning har blivit 
och blir större (se avsnitt 7.2). 
 
Detta är presentationen av nyordslistan 2015: 
 

Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under 
det gångna året. Vi har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden 
och om språkliga trender. Vi har även tagit med ord som visar på språklig 
kreativitet. Årets nyordslista är resultatet av ett samarbete mellan Språkrådet och 
Språktidningen. (Se bilaga 1) 

 
Det finns inga särskilda regler för hur pass etablerat ett ord måste vara för att 
kvalificera in sig i nyordslistan. Etableringsgrad, hur pass spridda de är och hur 
många som använder eller känner till dem, varierar bland orden som kommit med i 
listan. Däremot, om ett ord förekommer på många olika ställen och har en stor andel 
sökträffar är det större chans att det kommer med (Winther 2010). 
 
Språkrådet har tagit som uppgift att värdera de nya orden som samlas in och 
överlåter det sedan till myndigheterna att registrera dem som nya ord. De som trots 

                                                      
2 http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/om-sprakradet.html (Senast besökt 2017-05-
23) 

3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Språktidningen (Senast besökt 2017-05-23) 

4 https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=nyordslistan+2015 (Senast besökt 2017-05-23) 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/om-sprakradet.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Språktidningen
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=nyordslistan+2015
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allt bestämmer vilka ord som ska existera i svenskan är alla som använder språket 
(Englund Hjalmarsson 2016). 

3.3 HUR SKAPAR VI NYA ORD? 

I avsnittet nedan går jag in djupare på tre av de vanligaste sätten att skapa nya ord: 
sammansättningar, lånord och betydelseförändringar (Moberg 2000:11–12). Jag 
kommer att utgå från den nyordsforskning som gjorts av Moberg (2000) och Agazzi 
(2015) som bägge tagit fram sina nyordsböcker i samråd med Språkrådet. Fil. Dr 
Lena Moberg utarbetade sin nyordsbok vid Språkrådets (då Svenska språknämnden) 
sekretariat. Birgitta Agazzi är språkvårdare och var nyordsansvarig på Språkrådet 
när hon utarbetade sin bok. 

3.3.1 SAMMANSÄTTNINGAR 

En sammansättning innebär att minst två självständiga ord sätts ihop och skapar ett 
nytt ord. Delarna som finns i en sammansättning består av ett förled och ett efterled. 
Ett förled är den första delen av sammansättningen, alltså det första självständiga 
ordet, medan efterledet består av sammansättningens sista del (Bolander 2012:86–
88). Ett exempel på sammansättningar från 2015 års nyordslista är rattsurfa och 
ögonkramp där alltså ordens första delar ratt- och ögon- är förleden och ordens sista 
delar -surfa och -kramp är efterleden. 
 
Svenskan är ett språk av sammansättningar, vilket beror på att det är en enkel 
konstruktion att göra – det går utan problem att skapa ett nytt och begripligt ord 
med hjälp av två befintliga (Englund Hjalmarsson 2016). Det utan tvekan mest 
förekommande sättet att skapa nya ord är genom sammansättningar (Moberg 
2000:12).  

3.3.2 LÅNORD 

En stor del av de nyord som kommer är ord vi tagit in i svenskan från andra språk. 
Anledningen till det är oftast att vi saknar ett ord för det vi vill uttrycka och därför 
väljer vi att importera ett ord med den betydelsen från ett annat språk (Edlund & 
Hene 1992:71).  
 
De ord vi lånar anpassar vi på olika sätt efter vårt eget språk. I vissa fall väljer vi att 
behålla lånordens ursprungliga stavning och uttal, och i andra fall väljer vi att 
anpassa dem efter svenskans stavning och fonologi (Edlund & Hene 1992:102–104). 
Till exempel försvenskas stavningen till dejt och hajfajv för att göra det enklare att 
böja orden till dejta och hajfajva istället för datea och highfiva (Agazzi 2015:17). 
 
Det kan vara fråga om direktlån eller översättningslån. Om det är ett direktlån förs 
ordet över direkt, i samma betydelse och utseende – dock ibland med en förändring 
av uttal och stavning för att passa bättre i svenskan (Einarsson 2009:250). Exempel 
på direktlån från engelskan är outfit och umami. Översättningslån är, som det låter, 
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en översättning från språket i fråga till svenska. Exempel på sådana är ståuppkomiker 
och betalvägg (Agazzi 2015:17, Moberg 2000:15). 
 
Särskilt engelskan har stor påverkan på oss, och idag kommer de allra flesta lånorden 
från just engelskan. De senaste femtio åren har engelskan – särskilt den amerikanska 
engelskan – varit det dominerande språket som vi har tagit våra lånord från. En 
anledning till det är att USA har stort inflytande på oss och syns överallt i samhället. 
Särskilt unga människor är konstant i möte med engelskan och börjar naturligt 
använda sig av engelska ord och uttryck, både i vardagliga, neutrala och slangartade 
former (Agazzi 2015:17, Moberg 2000: 16–17). En annan anledning till att vi 
importerar ord från engelskan är eftersom engelskan ses som ett språk med hög 
status (Birch-Jensen 2011:108–110).  

3.3.3 BETYDELSEFÖRÄNDRINGAR 

Många av de nya orden kommer till genom betydelseförändringar. Det innebär att ett 
befintligt svenskt ord får en ny betydelse och blir därigenom ett nytt ord. Ofta 
handlar det om att ett ord påverkas av ett annat, främmande ord och en 
betydelseförändring sker. Bland teknikvärldens ord finns många sådana exempel, 
som portal eller ikon (Moberg 2000:16). Det är alltså bara innehållet hos ordet som 
berörs, inte formen, vilket gör att det redan befintliga ordet får en polysem (Edlund 
& Hene 1992:119–120).  

3.4 VERKLIGHETEN SPEGLAS AV ORDEN 

Nyorden som skapas är en slags spegling av den tid vi lever i. När bland annat ny 
teknik, nya tankesätt och samhällsförändringar slår igenom följer språket med och vi 
skapar nya ord för företeelser vi inte tidigare inte behövt namnge (Moberg 2000:8, 
Carp 2015). Många av orden som skapas och lånas in har att göra med mat, mode, 
nöjen och sport – såsom barista, vintagekläder, danseoke och extremsport. Även 
hemmet och familjelivet påverkar med ord som curlingförälder, vardagspussel, 
lattemamma och barnvagnsbio (Agazzi 2015:24–25). Särskilt utmärkande för 
nutiden är förstås mobilen, ny teknik och sociala medier. Språkutvecklingen går hand 
i hand med teknologins utveckling, vilket gör att ord som selfie, app, nätmobbning, 
och moln förekommer i vårt språkbruk. Vi använder mobilen så mycket att ett ord 
som mobilmissbruk blivit vanligt och vedertaget (Agazzi 2015:23–24, Einarsson 
2009:254). Birch-Jensen konstaterar även att ”vi kommer att få se fler engelska 
importord i svenskan även i fortsättningen och då främst inom teknikområdet.” 
(Birch-Jensen 2011:162). 

3.5 ETABLERING OCH SPRIDNING 

Ett nyord kan vara antingen etablerat, vanligt, sällsynt eller dött. Enligt Svensson 
(2017) finns det särskilda villkor för att ett ord ska klassas i någon av dessa 
kategorier. För att ett nyord ska ses som etablerat ska det användas i princip 
dagligen, antingen i massmedier eller på nätet. Har ett ord synbart lägre frekvens än 
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så, men fortfarande förekommer relativt ofta, ses det som vanligt. Om ett ord endast 
dykt upp i väldigt få sammanhang under det senaste året ses det som sällsynt, och 
dött är ett ord som inte använts vare sig på nätet eller i medier under de senaste två 
åren. Dock måste det tilläggas att detta åtminstone kan intygas när det kommer till 
skriftspråket – talspråket kan användas på en mängd olika sätt och går inte att 
kontrollera i samma grad som skriften. Därför kan ett ord som anses vara dött i 
skriftspråket vara etablerat i talspråket hos en viss grupp (Svensson 2017). 
 
Det går vare sig att veta vilka ord som kommer att överleva och finnas kvar i språket 
eller vilka ord som kommer att dö ut och försvinna. En tumregel är dock att orden 
som stannar kvar är dem som fyller ett syfte och är användbara. Om de dessutom är 
enkla att förstå ökar deras överlevnadschanser (Winther 2010). Språktidningen har 
gjort en undersökning av vilka av orden i nyordslistorna från 2007–2014 som 
överlevt och vilka som försvunnit. Det visade sig att var femte ord ifrån listorna 
klassas som döda – alltså att de varken används i medier eller i andra texter på nätet 
längre (Svensson 2017).  
 
Jan Svanlund (2009) gjorde en undersökning av hur nio olika sammansättningar 
lyckats etablera sig i svenskan. Hans mål var att ta reda på vilka faktorer som spelade 
in och hur det gick till när dessa ord etablerades (Svanlund 2009:15). Han menar att 
ett ord blir etablerat när människor har lyckats minnas ordet och lagt till det i sitt 
ordförråd. Det krävs även att det finns en gemensam bild av ordets betydelse och 
användningsområde (Svanlund 2009:38). Han menar också att om ett ord ska bli 
välkänt och etablerat måste det på något sätt spridas och börja användas mer av 
allmänheten (Svanlund 2009:235).  
 
Agazzi (2015) nämner att under insamlingsprocessen av nyord till nyordslistorna 
brukar tidningar vara den vanligaste källan att hämta nyord från eftersom de är 
enklast att få tag i. Dock menar hon också att sociala medier, bloggar och andra 
webbplatser på senare år varit en stor del av källorna under insamlingarna (Agazzi 
2015:9). Birch-Jensen (2011) konstaterar att media har ett stort inflytande över vilka 
ord som sprids eftersom de enkelt kan nå ut till allmänheten och introducera nya 
ord. Han menar att medierna ofta har olika ”favoritord” som de vill förmedla och få 
människor att börja använda (Birch-Jensen 2011:92–93). Dock får man inte glömma 
att det trots allt är språkbrukarna själva – det vill säga alla som använder språket – 
som är ansvariga för och som bestämmer om ett ord blir etablerat eller inte 
(Einarsson 2009:79). 

3.6 PRIVAT OCH OFFENTLIG SFÄR PÅ INTERNET 

Förutsättningarna för vad som är offentligt och inte har förändrats de senaste femtio 
åren, i och med att medierna ändrat form och utvecklats så snabbt. Utvecklingen har 
också bidragit till att texterna som nu ses som offentliga ser annorlunda ut än 
tidigare (Englund & Ledin 2003:85). Jürgen Habermas är en samhällsfilosof som har 
forskat mycket kring borgerlig offentlighet. En definition av offentligheten kan vara 
”en arena för diskussion av gemensamma angelägenheter” och det offentliga 
samtalet kan ses som ”den diskussion som förekommer på denna arena” (Englund & 
Ledin 2003:81).  
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Det är mycket som talar för att den offentliga och privata sfären på Internet flyter 
ihop på många sätt, och forskarna tycks inte kunna komma överens över vilken sfär 
som faktiskt dominerar där. Dahlberg (2001) argumenterar för att Internet ses som 
en offentlig sfär i och med att vem som helst med internetuppkoppling – vilket är 
majoriteten i dagens samhälle – kan ta del av informationen. Ubayasiri (2009) 
däremot menar att Internet är en blandning av privat och offentligt eftersom dem 
som läser och tar del av informationen är dem som är intresserade – inte hela 
allmänheten (Ubayasiri 2009:12). 
 
I min undersökning tar jag reda på vilka sammanhang som respektive nyord 
förekommer oftast i, varpå jag i avsnitt 7.1 och i kapitel 8, analyserar vad 
sammanhangen egentligen innebär och av vilka anledningar nyorden förekommer i 
just dem. I min analys utgår jag från dessa teorier och tar reda på om sammanhangen 
hör till en privat eller offentlig sfär. 

4 MATERIAL 

Materialet jag har använt mig av i min undersökning består av Språkrådets 
nyordslista från 2015 (se bilaga 1).  
 
Nyordsistan innehåller 37 ord och uttryck och publicerades den 28 december 2015. 
Det innebär att orden har haft cirka ett och ett halvt år på sig att etablera sig i 
svenskan. Anledningen till varför jag valt listan från år 2015 trots att det har kommit 
ut en ännu nyare från år 2016, är för att orden från 2015 års lista fått längre tid på 
sig att etablera sig. Jag valde heller inte att ta en ännu äldre nyordslista eftersom jag 
vill undersöka ord som fortfarande är relevanta och i tiden – vilket orden från 2015 
är. 
 
De ord och uttryck som finns med i listan och som jag undersökt är avinvestera, 
cosplay, delningsekonomi, douche, dumpstra, EU-migrant, faktaresistens, funkis-, 
geoblockering, groupie, haffa, halmdocka, klickokrati, klittra, kulturell appropriering, 
mansplaining, naturvin, nyhetsundvikare, obror, plattfilm, rattsurfa, robotjournalistik, 
självradikalisering, skuldkvotstak, ståpaddling, svajpa, svischa, talepunkt, terrorresa, 
transitflykting, triggervarning, trollfabrik, vejpa, vithetsnorm, värdgraviditet, youtuber, 
ögonkramp. 
 
Utöver orden från nyordslistan har jag även undersökt vissa av ordens synonymer 
eller alternativa stavningar som står med i listan. Detta eftersom det är av intresse 
att se skillnader och likheter mellan dem och nyorden. Dessa ord är divestera 
(synonym till avinvestera), kollaborativ ekonomi, delandets ekonomi, delandeekonomi 
och tillgänglighetsekonomi (synonymer till delningsekonomi), faktaresistent (adjektiv 
för faktaresistens), halmgubbe och halmfigur (synonymer till halmdocka), 
mansplaina (verb för mansplaining), swisha (alternativ stavning till svischa) och 
youtubare (försvenskad stavning av youtuber). 
 
Jag har även reflekterat över om det finns några forskningsetiska överväganden att 
ta hänsyn till i min uppsats och kommit fram till att eftersom nyordslistan är 
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offentligt material som alla kan ta del av, finns det inga problem med att använda den 
som material i min uppsats. 

5 METOD 

För att få svar på mina frågeställningar och genomföra min undersökning har jag 
använt mig av Språkbankens korpusverktyg. Genom korpusen har jag kunnat studera 
nyorden utifrån en större samling texter. Jag har fått svar på i vilken utsträckning 
nyorden förekommer i svenska autentiska texter samt i vilka sammanhang. Jag har 
också använt mig av sökverktyget Google för att se en eventuell skillnad på 
sökträffarna jämfört med det korpusen visar.  
 
Min metod är både kvantitativ och kvalitativ. Med en kvantitativ metod mäter och 
förklarar man information med statistiska analyser. Svaren söks genom att ställa 
frågor som exempelvis hur många, hur mycket, och hur länge. Därför kommer 
resultaten som samlas in att uttryckas med siffror (Nyberg & Tidström 2012:122–
123). Med en kvalitativ metod, däremot, undersöker och analyserar man fenomen. 
Därför söks svaren med frågor som vem, vad, var, hur, när och varför, och resultaten 
kommer att uttryckas med ord (Nyberg och Tidström 2012:122, 125).  
Min undersökning är kvantitativ genom att jag har räknat ordens sökträffar, 
ordklasser och lemgram, samt tagit reda på årtal för ordens första belägg. 
Undersökningen är kvalitativ genom att jag har jämfört orden med varandra och 
analyserat dem utifrån mina frågeställningar.  
 
Med tanke på undersökningens omfång och faktumet att jag ska undersöka 37 ord 
inklusive synonymer och alternativa stavningar, och jämföra dem med varandra, 
kommer jag inte att gå in på djupet i min analys utan mer se en helhet. På grund av 
tidsbrist kommer jag att avgränsa mig och enbart använda mig av Språkbanken och 
Google, och utesluta exempelvis Wordsmith eller Retriver Research i min 
undersökning. Jag kommer inte heller att undersöka ordens metasignaler i enlighet 
med Svanlund (2009). 
 
I följande avsnitt kommer jag att ge en tydligare förklaring på vilka verktyg jag 
använt mig av och på vilket sätt. 

5.1 SPRÅKBANKENS KORPUSVERKTYG 

Språkbanken är en forskningsenhet med kompetens inom bland annat textkorpusar. 
De har skapat Korp som sitt sökverktyg med nusvenskt material från 1900-talet och 
framåt. I min undersökning har jag använt mig av Korp version 6.0.0×. 
 
Jag påbörjade min korpusundersökning den 18 april 2017. Den 26 april gjorde jag 
andra halvan av undersökningen och märkte då att antalet korpusar i Språkbanken 
hade ökat från 217 till 218 (exklusive de 12 skyddade). Därför valde jag att göra om 
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mina tidigare sökningar för att hela undersökningen skulle bestå av samma antal 
korpusar. Vissa ord hade dessutom ändrats relativt mycket bara på en vecka. Den 28 
april blev jag färdig med undersökningen. Den 4 maj märkte jag att jag behövde göra 
ytterligare sökningar på de två synonymerna till ordet halmdocka, och valde att göra 
det då. 

5.1.1 INSTÄLLNINGAR I KORPUS 

Jag har gjort en enkel sökning i korpusen där jag har markerat samtliga korpusar 
inför min sökning. Totalt fanns det 230 korpusar varav 12 av dem var skyddade. Min 
undersökning är alltså baserad på 218 av Språkbankens korpusar som bestod av 
11,32G token.5 
 
Jag har valt att kryssa i rutorna förled, efterled och skiftlägesoberoende för att få 
sökträffar på ordet som förled och efterled i sammansättningar, samt för att få träffar 
som är oberoende av gemener eller versaler i ordet. I sökningarna på orden 
mansplaining och obror fick jag många träffar på andra ord, bland annat 
womansplaining och kobror, och eftersom de inte har någonting med orden att göra 
tog jag i dessa fall bort de ikryssade förled och efterled för att få ett mer exakt 
resultat, vilket fungerade som jag ville. 
 
För att få information om vilka ord som har syntaktiska relationer med sökordet – 
det vill säga vilka ord som oftast står före och efter ordet i meningar – har jag också 
kryssat i rutan visa ordbild. På så sätt har jag kunnat se de mest utmärkande orden 
som förekommer tillsammans med sökordet samt vilka ordklasser de tillhör. 
 
Till sist har jag valt att under fliken statistik sammanställa sökträffarna på ord och 
lemgram. Ett lemgram innefattar ett ords alla böjningsformer, så om jag till exempel 
gör en sökning på ordet hund så dyker även former som hundar och hundarna upp 
bland träffarna. Genom att söka på ord och lemgram kan jag dessutom se vilka 
böjningsformer som förekommer mest frekvent. 

5.2 UNDERSÖKNING 

Jag har gjort sökningar på varje ord från nyordslistan och svarat på ett antal punkter 
i min undersökningstabell. Svaren som dessa punkter ger kommer att ligga som 
grund för att kunna svara på frågeställning 1 och 2 och för att kunna analysera om 
det finns några särskilda mönster bland nyorden. I avsnittet nedan förklarar jag 
grundligare varför jag valt att utgå från just dessa punkter i undersökningen.  

                                                      
5 Ett token är ungefär samma sak som ett ord, men inkluderar även bland annat skiljetecken. 
https://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning (Senast besökt 2017-05-
23) 

https://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning
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5.2.1 PUNKTER FÖR UNDERSÖKNING 

• Ordklass 
Jag har tagit reda på varje ord eller uttrycks ordklass, för att kunna se vilken 
ordklass som dominerar och därefter kunna analysera huruvida det skiljer sig 
från hur det vanligtvis brukar se ut i nyordslistor. 
 

• Antal träffar 
I Språkbankens korpus under fliken KWIC, som står för ”keyword in context”, 
presenteras antal träffar när sökningen är genomförd. Detta antal har jag 
använt för att mäta ordens frekvens. 
 

• Tre vanligaste lemgrammen 
Jag har tagit reda på varje ords tre vanligaste lemgram. Det gör att resultatet 
och sökträffarna blir mer korrekta, eftersom dessa former fortfarande hör 
ihop med ordets grundform och har samma betydelse. Jag har även sorterat 
de tre vanligaste lemgrammen från det som hade flest träffar. Det är 
intressant att se huruvida nyordets grundform är det som blivit vanligast eller 
inte. 
 

• Sammanhang  
I spalten sammanhang har jag räknat upp de vanligaste ställena där ordet 
förekommit i korpusen. Detta är viktigt att ta reda på för att kunna se var 
orden sprids och används mest och för att kunna dra en slutsats om det finns 
ett mönster för i vilka sammanhang de mest respektive minst etablerade 
orden används. 
 

• Första belägg  
I nyordslistan kommer efter varje nyord en förklaring av dess betydelse, och 
det står även med vilket årtal betydelseförklaringen kom. Jag har utgått från 
och använt mig av dessa årtal för att få en uppfattning om när orden förekom 
för första gången. 
 

• Googleträffar  
Utöver Språkbankens korpusverktyg har jag också gjort sökningar på Google 
för varje ord eller uttryck. Under fliken verktyg har jag anpassat 
inställningarna så att jag enbart får träffar från Sverige och sidor skrivna på 
svenska. Jag har också avgränsat sökningarna till ett tidsspann mellan 1 
januari 2016 – 31 december 2017 för att få svar på hur ordens frekvens sett 
ut från det att nyordslistan publicerades tills nu.  

6 RESULTAT – NYORDEN 2015 

I detta kapitel kommer jag att presentera de kvantitativa resultaten av min 
undersökning. Jag kommer först att ta upp hur orden i 2015 års nyordslista ser ut; 
vilka ordklasser som finns, vilka ord som är lånord, vilka som är sammansättningar 
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samt vilka som fått betydelseförändringar. Därefter kommer jag att förklara vad 
första belägg innebär, och presentera den fullständiga datainsamlingen från min 
undersökning.  

6.1 ORDKLASSER 

Av de 37 orden i nyordslistan är 28 av dem substantiv, 8 av dem verb och 2 av dem 
adjektiv (funkis- är både ett substantiv och ett adjektiv, därför blir resultatet 38). Det 
är relativt ovanligt att det skapas nya verb, men framför allt är det ovanligt att det 
skapas nya adjektiv. Som Winther (2010) konstaterar är det absolut vanligast att det 
skapas nya substantiv och att nyordslistorna domineras av den ordklassen, just 
eftersom det hela tiden skapas nya saker och företeelser som namnges och 
därigenom blir nya ord.  

6.2 SAMMANSÄTTNINGAR 

21 av nyordslistans 37 ord är sammansättningar – alltså cirka 57 procent.  
 

• Avinvestera 
• Delningsekonomi 
• EU-migrant 
• Faktaresistens 
• Geoblockering 
• Halmdocka 
• Naturvin 
• Nyhetsundvikare 
• Plattfilm 
• Rattsurfa 
• Robotjournalistik 

• Självradikalisering 
• Skuldkvotstak 
• Ståpaddling 
• Talepunkt 
• Transitflykting 
• Triggervarning 
• Trollfabrik 
• Vithetsnorm 
• Värdgraviditet 
• Ögonkramp 

6.3 LÅNORD FRÅN ENGELSKAN 

16 av 37 nyord kommer från engelskan – alltså cirka 43 procent.  
 

• Avinvestera – från divestera som i sin tur kommer från engelskans divest. 
• Cosplay – från engelskans cosplay som blivit sammandraget av frasen costume play. 
• Douche – från engelskans douche(bag) med samma betydelse. 
• Dumpstra – från engelskans dumpster dive. 
• Groupie – bildat i analogi med selfie. 
• Halmdocka – från engelskans straw man. 
• Klickokrati – från engelskans clickocracy. 
• Kulturell appropriering – från engelskans cultural appropriation. 
• Mansplaining – inlånat från engelskan. Teleskopord bildat till man och explain. 

• Ståpaddling – från engelskans stand-up paddling. 
• Svajpa – från engelskans swipe. 
• Talepunkt – från engelskans talking point. 
• Triggervarning – från engelskans trigger warning. 
• Trollfabrik – från engelskans troll factory. 
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• Vejpa – från engelskans vape, av vaporizer. 
• Youtuber – från engelskans youtuber. 

 
Av de engelska lånorden är det intressant att konstatera att vissa har lånats in rakt 
av med samma stavning och uttal, medan vissa har försvenskats. Majoriteten av 
orden har översatts och försvenskats, och de ord som inte har förändrats är enbart 
cosplay, douche, mansplaining och youtuber. Det går alltså att konstatera att 
översättningslånen, som Agazzi (2015) och Moberg (2000) tar upp, är dominerande 
av lånorden i 2015 års nyordslista. 

6.4 BETYDELSEFÖRÄNDRINGAR 

4 av 37 ord från nyordslistan har gjort en betydelseförändring – alltså cirka 11 
procent. 
 

• Funkis- – i detta fall har förledet ändrat betydelse. Tidigare har ordet syftat till bland 
annat funkishus, funkisinredning, funkiskök och andra relaterade ord. Nu har ordet att 
göra med personer med funktionsnedsättning och används i en annan betydelse. 

• Groupie – detta ord har gått från sin tidigare betydelse ”person som beundrar och vill 
ha sex med en kändis” till den nya betydelsen ”gruppbild där fotografen själv är med 
på bilden”. 

• Haffa – ordets tidigare betydelse är ”gripa, ta fast” och den nya betydelsen är nu 
”ragga, stöta på”. 

• Svischa – här har ordet gått från den tidigare betydelsen ”svischa förbi” till den nya 
betydelsen ”använda en app för att föra över pengar”. 

6.5 FÖRSTA BELÄGG 

I nyordslistan följer efter varje nyord en förklaring av dess betydelse, och det finns 
även med vilket årtal betydelseförklaringen kom. Jag har utgått från och använt mig 
av dessa årtal för att få en uppfattning om när orden förekom för första gången. Det 
är mycket möjligt att vissa av årtalen stämmer som år för första belägg – dock är det 
troligt att vissa av orden förekommit tidigare än så, eftersom Språkbankens korpus i 
vissa fall visar träffar med tidigare årtal än dem som står på listan. Med en 
medvetenhet om detta har jag ändå valt att använda mig av årtalen från nyordslistan 
som en utgångspunkt för första belägg.  

6.6 DATAINSAMLING 

I detta avsnitt kommer jag att presentera orden från nyordslistan i alfabetisk 
ordning. Med hjälp av punktlistor visas datainsamlingen av resultaten från 
undersökningen. Bilaga 1 består av den kompletta nyordslistan från 2015 med 
betydelseförklaringar och exempel till samtliga ord.  
 
Avinvestera 
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• Ett verb med totalt 13 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 154 Googleträffar.  
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – avinvestera.  
• Första belägg för ordet är 2005. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix och Flashback. Dock 3 av 
13 träffar i Webbnyheter. 

• Ordets synonym divestera som också 
används och som kommer från det 
engelska begreppet divest, har 
betydligt fler träffar: 74 stycken i 
korpusen samt 214 stycken på Google.  

• Även det förekommer i princip enbart 
i Twittermix, med 70 av 74 träffar. 
Resterande 4 träffar finns i Wikipedia. 

 
Cosplay 

• Ett substantiv med totalt 2541 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 56 600 Googleträffar.  
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

bestämd form – cosplay:en.  
• Första belägg för ordet är år 2001.  
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix, med över hälften av 
träffarna. Det förekommer även 73 
gånger på Wikipedia, och enstaka 
gånger i Webbnyheter och GP. 

 
Delningsekonomi 

• Ett substantiv med totalt 398 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 19 000 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

bestämd form – delningsekonomin. 
• Första belägg för ordet är år 2013.  
• Ordet förekommer cirka 25 procent i 

Twittermix. Det förekommer även i 
många politiskt relaterade 
sammanhang, bland annat i protokoll, 
statens offentliga utredningar, 
interpellationer och motioner.  

• Ordets synonymer kollaborativ 
ekonomi, delandets ekonomi, 
delandeekonomi samt 
tillgänglighetsekonomi har jag också 
gjort sökningar på. Det är inga av 
dessa som kommer upp i samma 
siffror som delningsekonomi gör – alla 
ligger under 100 träffar i korpusen. 
Delandets ekonomi leder med 63 
träffar i korpusen och kollaborativ 
ekonomi leder bland Googleträffarna 
med cirka 1 940 träffar. 

• Synonymerna förekommer även dessa 
till största del i Twittermix och 
politiskt relaterade sammanhang. 

 
Douche 

• Ett substantiv med totalt 8 133 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 6 200 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

adjektivform – douche:igt. 
• Ordets första belägg var 2009. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix och Flashback med cirka 
30 procent vardera.  

 
Dumpstra 

• Ett verb med totalt 404 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 212 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – dumpstra. 
• Första belägg för ordet är år 2008.  
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix och Familjeliv, med en 
fjärdedel var. Utöver dessa dominerar 
Flashback resten av träffarna. 

 
EU-migrant 

• Ett substantiv med totalt 6 197 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 3 450 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

bestämd form, plural – EU-migranter. 
• Första belägg för ordet är år 2011. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback: Politik som dominerar med 
50 procent av träffarna. Det 
förekommer även i andra politiskt 
relaterade sammanhang, såsom 
interpellationer, protokoll och 
motioner. 
 

Faktaresistens 
• Ett substantiv med totalt 399 träffar i 

korpusen. 
• Cirka 6 320 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – faktaresistens. 
• Första belägg för ordet är år 2001. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback som dominerar med cirka 
85 procent av träffarna. 

• Ordets adjektivform faktaresistent, 
fick 648 träffar i Språkbanken. 
Däremot var Googleträffarna inte lika 
många, där det landade på cirka 707 
stycken.  

• Även där förekom ordet till 80 
procent på Flashback. 
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Funkis- 
• Både ett substantiv och ett adjektiv 

med totalt 7 531 träffar i korpusen.  
• Cirka 30 100 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – funkis. 
• Första belägg för ordet är år 2009. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i många 
olika sammanhang. Twittermix, 
Flashback och Familjeliv ligger i topp.  

 
Geoblockering 

• Ett substantiv med totalt 51 träffar i 
korpusen.  

• Cirka 2 900 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – geoblockering. 
• Första belägg för ordet är år 2008.  
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix, med mer än 50 procent av 
träffarna. 

 
Groupie 

• Ett substantiv med totalt 4 412 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 4 160 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

pluralform – groupies.  
• Första belägg för ordet är år 2013 (i 

ny betydelse). 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback som dominerar, men även 
Twittermix har många träffar. 

 
Haffa 

• Ett verb med totalt 20 122 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 3 750 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – haffa. 
• Första belägg för ordet är år 2010.  
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback: Samhälle och Droger, som 
har en fjärdedel av träffarna. 
Twittermix har cirka 10 procent av 
träffarna. 

 
Halmdocka 

• Ett substantiv med totalt 1 956 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 246 Googleträffar.  

• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 
grundform – halmdocka. 

• Första belägg för ordet är år 2009. 

• Sammanhangen där ordet 
förekommer flest gånger är på 
Flashback: under rubriken politik. 

• Ordets två synonymer halmgubbe och 
halmfigur har jag också gjort 
sökningar på. Halmgubbe fick 7 426 
träffar i korpusen – nästan fyra gånger 
så många som halmdocka. Även på 
Google var sökträffarna fler, cirka 582 
stycken. Halmfigur, däremot fick 
väldigt få träffar; 108 stycken i 
Språkbanken och 98 stycken på 
Google.  

• Båda synonymerna förekommer även 
dessa nästan enbart i Flashback: 
Politik. 

 
Klickokrati 

• Ett substantiv med totalt 45 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 103 Googleträffar.  
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

bestämd form – klickokratin. 
• Första belägg för ordet är år 2007. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix, med 41 av 45 träffar. 

 
Klittra 

• Ett verb med totalt 174 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 573 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – klittra. 
• Första belägg för ordet är år 2014. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix och Flashback. Det har 
även några få förekomster i 
Webbnyheter, Wikipedia och GP. 

 
Kulturell appropriering 

• Ett substantiv med totalt 218 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 865 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – kulturell appropriering. 
• Första belägg för ordet är år 2013. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix med 95 träffar och 
Flashback med 75. Även Wikipedia 
förekommer, men ytterst sällan. 

 
Mansplaining 

• Ett substantiv med totalt 499 träffar 
korpusen. 

• Cirka 2 190 Googleträffar.  
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – mansplaining. 
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• Första belägg för ordet är år 2012. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix och Flashback: Politik.  

• Ordets verbform mansplaina har jag 
också gjort sökningar på. I korpusen 
fick verbformen drygt hälften av 
antalet träffar som substantivet fick, 
med totalt 273 stycken. På Google 
däremot var antalet träffar mycket 
färre, endast cirka 300. 

• Även verbformen förekommer flest 
gånger i Twittermix och Flashback: 
Politik. 

 
Naturvin 

• Ett substantiv med totalt 249 träffar i 
korpusen.  

• Cirka 4 360 Googleträffar. 

• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 
grundform – naturvin. 

• Första belägg för ordet är år 2010. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix med 80 träffar. Dock 
ligger inte Bloggmix och Webbnyheter 
långt efter i antalet träffar med 52 
respektive 40 stycken.  

 
Nyhetsundvikare 

• Ett substantiv med totalt 136 träffar i 
korpusen.  

• Cirka 117 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – nyhetsundvikare. 
• Första belägg för ordet är år 2012. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix, som dominerar med 84 
träffar. Statens offentliga utredningar 
har även 35 träffar. 

 
Obror 

• Ett adjektiv med totalt 243 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 240 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – obror. 
• Första belägg för ordet är år 2011. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på Twitter 
under rubriken partiledardebatt, som 
utgör 200 av träffarna. 

 
Plattfilm 

• Ett substantiv med totalt 5 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 91 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

pluralform – plattfilmer. 

• Första belägg för ordet är år 2007. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback med 2 träffar.  
Webbnyheter och GP har 1 träff 
vardera. 

 
Rattsurfa 

• Ett verb med totalt 19 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 968 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – rattsurfa. 
• Första belägg för ordet är år 2014. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Bloggmix och Twittermix med 7 
respektive 6 träffar.  

 
Robotjournalistik 

• Ett substantiv med totalt 57 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 336 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – robotjournalistik. 
• Första belägg för ordet är år 2012. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix med 42 träffar. 

 
Självradikalisering 

• Ett substantiv med totalt 41 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 110 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – självradikalisering. 
• Första belägg för ordet är år 2010. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback med 28 träffar.  

 
Skuldkvotstak 

• Ett substantiv med totalt 25 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 1 240 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – skuldkvotstak. 
• Första belägg för ordet är år 2015. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback med 14 av träffarna. 

 
Ståpaddling 

• Ett substantiv med totalt 2 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 177 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – ståpaddling. 
• Första belägg för ordet är år 2009. 
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• Sammanhangen där ordet 
förekommer flest gånger är på 
Bloggmix med 100 procent av 
träffarna. 

• Ordets synonymer brödpaddling, stå 
upp-paddling, surfpaddling och SUP-
paddling har jag också gjort sökningar 
på, dock med 0 träffar på samtliga. 

 
Svajpa 

• Ett verb med totalt 79 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 344 Googleträffar. 

• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 
grundform – svajpa. 

• Första belägg för ordet är år 2010. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback med 36 träffar. Även 
Twittermix med 24 träffar. 

 
Svischa 

• Ett verb med totalt 5 151 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 1 540 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

presensform – svischar. 
• Första belägg för ordet är år 2010. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är Familjeliv 
som ligger i topp, tätt följt av Bloggmix 
och Flashback. Det är en stor 
blandning av olika sammanhang 

• Ordets alternativa stavning swisha har 
jag också gjort sökningar på. Träffarna 
i korpusen landade på 1 733 och på 
Google landade de på cirka 42 600. 

• Swisha förekommer främst i 
Flashback, men även Twittermix har 
många träffar. 

 
Talepunkt 

• Ett substantiv med totalt 463 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 100 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

pluralform – talepunkter. 
• Första belägg för ordet är år 2003. 

• Sammanhangen där ordet 
förekommer flest gånger är i 
Twittermix med fler än hälften av 
träffarna. Även i politiskt relaterade 
sammanhang såsom interpellationer, 
betänkanden och protokoll. 
 

Terrorresa 
• Ett substantiv med totalt 62 träffar i 

korpusen. 
• Cirka 1 190 Googleträffar. 

• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 
grundform – terrorresa. 

• Första belägg för ordet är år 2010. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback: Politik med 19 träffar. 
Även i politiskt relaterade 
sammanhang såsom betänkande, 
motion och protokoll. 
 

Transitflykting 
• Ett substantiv med totalt 39 träffar i 

korpusen. 
• Cirka 59 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

pluralform – transitflyktingar. 
• Första belägg för ordet är år 1993. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Flashback: Politik med 20 av 39 
träffar. Wikipedia har 12 träffar. 
 

Triggervarning 
• Ett substantiv med totalt 298 träffar i 

korpusen. 
• Cirka 734 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – triggervarning. 
• Första belägg för ordet är år 2014. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix med fler än hälften av 
träffarna, 184 stycken. Resterande 
träffar domineras av Flashback och 
Bloggmix. 

 
Trollfabrik 

• Ett substantiv med totalt 511 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 2 340 Googleträffar 

• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 
grundform – trollfabrik. 

• Första belägg för ordet är år 2015. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback under rubrikerna Politik, 
Kultur & media och Samhälle, som 
dominerar med cirka 80 procent. 

 
Vejpa 

• Ett verb med totalt 464 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 1 130 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – vejpa. 
• Första belägg för ordet är år 2013. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
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Flashback med cirka 75 procent av 
träffarna. Någon enstaka gång i 
Webbnyheter och GP. 

 
Vithetsnorm 

• Ett substantiv med totalt 1 113 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 605 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

bestämd form singular – 
vithetsnormen. 

• Första belägg för ordet är år 2009. 

• Sammanhangen där ordet 
förekommer flest gånger är på 
Flashback och Twittermix. 

 
Värdgraviditet 

• Ett substantiv med totalt 16 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 249 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

grundform – värdgraviditet. 
• Första belägg för ordet är år 2015. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är i 
Twittermix med 12 av träffarna. 

 
Youtuber 

• Ett substantiv med totalt 1 240 träffar 
i korpusen. 

• Cirka 2 240 000 Googleträffar. 
• Det vanligaste lemgrammet är ordet i 

pluralform – youtubers. 
• Första belägg för ordet är år 2005. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är på 
Flashback med cirka 50 procent av 
träffarna. Även Twittermix har många 
träffar. 

• Ordets alternativa och försvenskade 
stavning youtubare har jag även gjort 
sökningar på. I korpusen fick ordet 
totalt 328 träffar och på Google fick 
det cirka 425 träffar.  

• Även denna stavning dyker upp flest 
gånger på Flashback, men också en del 
i Twittermix. 

 
 
Ögonkramp 

• Ett substantiv med totalt 3 träffar i 
korpusen. 

• Cirka 106 Googleträffar. 
• Det vanligaste och faktiskt enda 

lemgrammet är ordet i grundform – 
ögonkramp. 

• Första belägg för ordet är år 2004. 
• Sammanhangen där ordet 

förekommer flest gånger är enbart i 
Familjeliv.

 

7 KVALITATIV ANALYS 

I detta kapitel presenterar jag resultaten som undersökningen har visat och får 
därigenom svar på frågeställning 3 och 4. Jag kommer att presentera respektive 
sammanhang och sedan i tabellform visa vilket sammanhang varje nyord 
förekommer oftast i. Vidare kommer jag att förklara de grupper jag grupperat in 
nyorden i, och till sist kommer jag att göra en kvalitativ analys genom att lyfta fram 
och diskutera de ord som varit mest problematiska eller intressantast. 

7.1 SAMMANHANG 

Efter att ha sammanställt resultaten av undersökningen går det att konstatera att 
sammanhangen som förekommer oftast är Twitter, Flashback, Bloggmix, Familjeliv, 
Webbnyheter, GP (Göteborgsposten), Wikipedia och Riksdagens öppna data. Jag har 
grupperat in dessa i fyra olika grupper. Nedan följer förklaringar till samtliga 
sammanhang och till varför grupperna ser ut som de gör. 
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7.1.1 BLOGGMIX & FAMILJELIV 

Bloggmix är ett urval av svenska bloggar och i korpusen finns ett stort antal bloggar 
från 1998 fram till idag som uppdateras regelbundet. 
Familjeliv är ett diskussionsforum som riktar sig till vuxna, där fokus ligger på allt 
som rör familjelivet, exempelvis graviditeter, hus och hem samt sex och samlevnad. 
Familjeliv besöks dagligen av mer än en miljon besökare.6 
 
Bland de mest frekventa sammanhangen i korpusen hör dessa två till den sfär som är 
mest privat, vilket är anledningen till att jag har grupperat dem tillsammans. I både 
bloggar och Familjeliv handlar det om privatpersoner som diskuterar och delar med 
sig på ett personligt sätt om olika ämnen som kan vara obekväma att ta upp i andra 
sammanhang.  

7.1.2 TWITTERMIX & FLASHBACK 

Twitter är en social nätverkstjänst där man som medlem kan skriva så kallade 
tweets; korta meddelanden som inte får överstiga 140 tecken. Dessa visas öppet på 
användarens profilsida och kan ses av dem som följer användaren. Twittermix i 
Språkbankens korpus är material från Twitter, skrivet av svenska Twitteranvändare. 
Det rör sig om en stor mängd tweets från 2006-01-18 till 2015-09-02.7 
 
Flashback är ett diskussionsforum på nätet med en enorm mängd inlägg – så många 
som 57 335 622 stycken. På sin webbsida skriver de: ”Flashback Forum har till syfte 
att värna om det fria ordet, och aktivt försvara åsikts- och yttrandefriheten. Detta 
innebär att man även försvara [sic!] de som vill avskaffa yttrandefriheten. 
Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att få komma till tals, även de 
med avvikande åsikter.”8 I Språkbankens korpus finns 15 olika rubriker i Flashback, 
samtliga med material från år 2000 till idag som uppdateras regelbundet.  
 
Jag har grupperat Twitter och Flashback tillsammans eftersom de båda är en 
blandning av privat och offentlig sfär. De båda är webbsidor där privatpersoner 
skriver inlägg om ett obegränsat antal ämnen, och där målgruppen är allmänheten – 
en väldigt bred och blandad målgrupp. De är mer offentliga än exempelvis Bloggmix 
och Familjeliv i och med att människor i vissa fall skriver saker för att nå ut med sina 
åsikter. På Twitter är det, utöver privatpersoner, många företag, webbplatser, 
kändisar och organisationer som skriver tweets för att nå ut till sina följare, det vill 
säga sina kunder eller fans. 

                                                      
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjeliv (Senast besökt 2017-05-17) 

7 https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/twitter (Senast besökt 2017-05-17) 

8 https://www.flashback.org/kontakt (Senast besökt 2017-05-17) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjeliv
https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/twitter
https://www.flashback.org/kontakt
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7.1.3 WEBBNYHETER, GP & WIKIPEDIA 

Webbnyheter i korpusen består av material från nyheter på svenska dagstidningars 
webbplatser och sträcker sig från år 2001 till år 2013. Även GP har en stor mängd 
texter i korpusen och sträcker sig också från år 2001 till år 2013, plus en korpus från 
år 1994 samt en under rubriken ”GP – Två dagar”. Dessutom finns Svenska 
Wikipedia-korpusen med en stor mängd material. 
 
Dessa tre är grupperade tillsammans eftersom de allihopa tillhör en offentlig sfär. De 
alla är seriösa avsändare med trovärdig information. Samtliga når även ut till en stor 
publik i och med att målgruppen är allmänheten. 

7.1.4 POLITISKT RELATERADE SAMMANHANG 

Under denna rubrik platsar de sammanhang som handlar om politik och politiskt 
relaterade ämnen, såsom protokoll, statens offentliga utredningar, interpellationer, 
motioner, propositioner och betänkanden. Samtliga är material från Riksdagens 
öppna data. Även Twitters rubrik Partiledardebatter och Flashbacks rubrik Politik 
hör hemma i denna grupp.  
 
Materialet från Riksdagens öppna data hör till en offentlig sfär. Det handlar även här 
om trovärdig information från en seriös avsändare. Språket är också mer formellt 
här, då dokumenten och informationen som finns där ger insyn i riksdagens arbete 
och beslut.9 När det gäller Twitters rubrik Partiledardebatter och Flashbacks rubrik 
Politik är det som övriga rubriker på dessa webbplatser – att texterna hör till ett 
mellanting av en privat och offentlig sfär. Dock handlar de om politiska frågor och 
bör därför räknas till en offentlig sfär, tillsammans med Riksdagens öppna data. 

7.2 SAMMANSTÄLLNING AV ORD OCH SAMMANHANG 

Jag har, utifrån resultaten av undersökningen, gjort en sammanställning på vilka av 
orden som förekommer flest gånger i vilket eller vilka sammanhang (se tabell 1). 
Detta har jag gjort för att ta reda på vilka sammanhang som är vanligast och huruvida 
de etablerade, vanliga eller sällsynta orden tenderar att förekomma i samma 
sammanhang eller inte. Värt att nämna är, att trots att Webbnyheter, GP och 
Wikipedia är en grupp av sammanhang som många av nyorden förekommer i, har jag 
valt att utesluta dem från sammanställningen på grund av att inte ett enda nyord 
förekom oftast i den gruppen.  
 
  

                                                      
9 https://data.riksdagen.se/hjalp-och-stod/om-riksdagens-oppna-data/ 

https://data.riksdagen.se/hjalp-och-stod/om-riksdagens-oppna-data/
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Tabell 1. Sammanställning av nyorden och de vanligaste sammanhangen. 
 

Bloggmix & Familjeliv  
– 6 ord 
2 etablerade, 2 vanliga 
och 2 sällsynta. 

Twittermix 
– 24 ord 
3 etablerade, 13 vanliga 
och 8 sällsynta. 

Flashback 
– 17 ord 
7 etablerade, 7 vanliga 
och 3 sällsynta. 

Politiskt relaterade 
– 12 ord 
1 etablerat, 8 vanliga 
och 3 sällsynta. 

 Avinvestera – S   
 [Divestera] – S   
 Cosplay – E   
 Delningsekonomi – V  Delningsekonomi – V 
 [Kollaborativ ekonomi] – V   

 [Delandets ekonomi] – V   

 [Delandeekonomi] – S   

 Douche – E Douche – E  
Dumpstra – V Dumpstra – V   
   EU-migrant – E  
  Faktaresistens – V   
  [Faktaresistent] – V   
Funkis- – E Funkis- – E Funkis- – E  
 Geoblockering – V   
  Groupie – E  

  Haffa – E   
   Halmdocka – V 
   [Halmgubbe] – V 
   [Halmfigur] – S  
 Klickokrati – S    
 Klittra – V  Klittra – V   
 Kulturell appropriering – V   Kulturell appropriering – V 

 Mansplaining – V   Mansplaining – V 
 [Mansplaina] – S    
 Naturvin – V    
 Nyhetsundvikare – S    
   Obror – S 
  Plattfilm – S   
Rattsurfa – V  Rattsurfa – V    
 Robotjournalistik – S    

  Självradikalisering – S   
  Skuldkvotstak – V   
Ståpaddling – S     
  Svajpa – S   

Svischa – E   Svischa – E  
  [Swisha] – E   
 Talepunkt – V   Talepunkt – V 
   Terrorresa – V  
   Transitflykting – S  
 Triggervarning – V    
   Trollfabrik – V  
  Vejpa – V   
 Vithetsnorm – V  Vithetsnorm – V  
 Värdgraviditet – S   
  Youtuber – E   
  [Youtubare] – V   
Ögonkramp – S     

 
Tabell 1 visar en sammanställning av vilka av nyorden som oftast förekommer i vilka sammanhang. 
Några förekommer ungefär lika mycket i flera sammanhang och står därför med i respektive spalt. 
Nyorden följs av olika bokstäver som står för vilka grupper de är kategoriserade i. E står för etablerat, 
V står för vanligt och S står för sällsynt. 
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7.3 GRUPPER UTIFRÅN ETABLERINGSGRAD 

Jag har valt att placera nyorden i tre olika grupper utifrån antal sökträffar, där jag har 
utgått från Svenssons (2017) kategorier med etablerade, vanliga, sällsynta och döda 
ord. Jag har dock uteslutit kategorin döda ord eftersom samtliga ord på listan har 
använts under de senaste två åren.  
 
Orden som jag har placerat i gruppen etablerade ord är dem som har fler än 1 200 
träffar i både Språkbankens korpus och på Google. Dessa ord förekommer i princip 
dagligen i svenskt skriftspråk. 
 
Orden som jag har placerat i gruppen vanliga ord är väldigt oregelbundna gällande 
antalet träffar i Språkbankens korpus och på Google. Exempelvis har 
delningsekonomi 398 korpusträffar och 19 000 Googleträffar medan talepunkt har 
462 korpusträffar och 100 Googleträffar. Det alla ord i gruppen har gemensamt är att 
inga av dem har vare sig färre än 350 eller fler än 1 200 i både Språkbankens korpus 
eller på Google. Dessa ord förekommer relativt ofta i svenskt skriftspråk. 
 
Orden som jag har placerat i gruppen sällsynta ord är dem som har färre än 350 
träffar i både Språkbankens korpus och på Google. Dessa ord förekommer sällan i 
svenskt skriftspråk. 

Att orden som klassas som etablerade har fler än 1 200 träffar och att orden som 
klassas som sällsynta har färre än 350 träffar är inte Svenssons (2017) kriterier, utan 
ett val jag gjort utifrån det mönster som spontant gick att se bland ordens sökträffar.  

7.4 ETABLERADE ORD 

Det är 9 av totalt 48 ord från min undersökning som kategoriseras som etablerade. 
Dessa 9 är cosplay, douche, EU-migrant, funkis-, groupie, haffa, svischa, [swisha] och 
youtuber (se tabell 1). 
 
Det är dem som fått allra flest sökträffar i korpusen och på Google, dock är flera av 
dem problematiska – vissa mer än andra. Eftersom dessa ord är så pass få och alla 
intressanta på sitt sätt följer nedan en genomgång av samtliga, uppräknade i 
alfabetisk ordning. 
 
Ordet cosplay fick många träffar i korpusen – 2 541 stycken – men betydligt fler på 
Google där sökträffarna blev hela 56 600 stycken. Att detta massiva resultat av 
träffar dessutom bara är från det senaste året visar tydligt på hur pass väl använt 
ordet är. Ordets näst vanligaste lemgram är ordet i verbform: cosplaya. 
 
Ordet douche får träffar som syftar på andra betydelser än ”otrevlig och osympatisk 
person”. Det går inte att sortera bort dessa från korpusen, så jag har gått igenom de 
första 200 träffarna för att få någon sorts uppfattning. 17 av 200 träffar syftar på 
andra saker: douchegel och douches som är någon slags duschtvål samt Douchez som 
av kontexten att döma verkar vara en fotbollsmålvakt. Det verkar onekligen som att 
de flesta av träffarna syftar på ordets betydelse som nyord, och trots att nästan 10 
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procent av dem som jag gått igenom syftar på något annat kan man ändå konstatera 
att nyordet har stor spridning – antagligen runt 7 000 träffar i korpusen som syftar 
på ordets grundbetydelse. 
 
Ordet EU-migrant har som vanligaste lemgram ordet i pluralform – EU-migranter. 
Detta är logiskt med tanke på att det oftast är flera EU-migranter man pratar om i 
exempelvis nyheter, sällan ensamma. Att ordet förekommer i politiskt relaterade 
sammanhang är även det logiskt i och med att EU-migranter har varit en stor fråga i 
politiska sammanhang de senaste åren. Ordet har varit vanligt förekommande det 
senaste året, vilket syns på Googleträffarna. 
 
Ordet funkis- är problematiskt med tanke på att flera av efterleden är -hus, och 
funkishus inte har att göra med ordets nya betydelse. Med tanke på hur många träffar 
ordet funkis- fick har jag inte haft möjlighet att gå igenom alla, men åtminstone cirka 
300 av träffarna. Bloggmix år 2000–2008 handlar enbart om ord som relaterar till 
funkishus, inredning och lampor etcetera. Från och med Bloggmix 2009 – vilket även 
är året för ordets första belägg – handlar det mycket om funkispolitik, och andra 
relaterade ord som har att göra med den nya betydelsen, ”som har att göra med 
(personer med) funktionsnedsättning”. 
 
Ordet groupie har en tidigare betydelse ”person som beundrar och vill ha sex med en 
kändis” som är väldigt etablerad, och det är en stor del av träffarna som inte alls har 
att göra med ”gruppbild där fotografen själv är med på bilden” – alltså den nya 
betydelsen av ordet. Jag har gått igenom de första 500 träffarna i Språkbankens 
korpus på ordet groupie och kan inte hitta särskilt många belägg för den nya 
betydelsen. I Bloggmix 2015, 2016 och 2017 hittar jag däremot flera exempel med 
den betydelsen, drygt 100 stycken. 
 
Av korpusträffarna att döma går det med relativt stor säkerhet att säga att 
majoriteten av träffarna syftar på ordets tidigare betydelse. Dessutom är det 
vanligaste lemgrammet ordet i pluralform – groupies, vilket tyder på att det är den 
gamla betydelsen som dominerar, i och med att man sällan använder pluralform för 
den nya. Under ordbild i korpusen kan man se vilka ord som används i samband med 
sökordet. Tillsammans med groupie är de två vanligaste efterställda attributen tycka 
och knulla – vilka utan tvekan syftar till den gamla betydelsen – men på tredje plats 
kommer med selfiestick som tydligt syftar till den nya. Det finns även 107 träffar med 
ta och groupie som syftar på den nya betydelsen. Utifrån dessa resultat går det att 
dra en slutsats att ordets nya betydelse åtminstone förekommer så pass ofta att det 
kan klassas som vanligt – på god väg till etablerat.  
 
Det verkar som att ordet är ett svenskt påhitt och att spridningen mest troligt 
kommer ifrån låten Groupie av Samir och Viktor som slog igenom i Melodifestivalen 
2015. Jag har även googlat ”groupie selfie” och fick då upp cirka 850 träffar som alla 
handlade om att ta en groupie. Så trots att ordet inte syns i korpusen lika väl som den 
tidigare betydelsen gör, tror jag att spridningen och etableringen har varit stor de 
senaste åren – inte minst bland den yngre generationen. 
 
Ordet haffa är även det ett problematiskt ord, i och med sina dubbla betydelser. 
Nyordets betydelse är ”ragga, stöta på” men det har även en tidigare betydelse som 
är ”gripa, ta fast”. Ordet fick 20 122 träffar i korpusen och 3 750 träffar på Google. 
Bland de första 100 Googleträffarna syftar de flesta till den tidigare betydelsen, men 
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vissa syftar till den nya, ofta i kontext med att ”haffa guzz”, ”haffa pojkvän” och 
liknande. Jag har också översiktligt gått igenom korpusträffarna och bland de första 
300 syftar de flesta till ordets tidigare betydelse, men det är ändå många som syftar 
till den nya. På ordbilden kan man se att de tre vanligaste objekten som följer ordet 
haffa är guzz, brud och tjej. Även det tredje vanligaste subjektet i samband med ordet 
är guzz. Utifrån det kan man dra slutsatsen att den nya betydelsen är etablerad, om 
än inte lika som den tidigare. 
 
Det finns även en uppmärksammad trend på Youtube som heter ”Haffa guzz”. Den är 
startad av en grupp youtubare som heter ”Random Making Movies” och går ut på att 
en kille går på stan och raggar på okända tjejer. Om man söker på ordet haffa på 
Youtube får man cirka 20 800 resultat.10 Jag har gått igenom de första 10 sidorna och 
majoriteten av de svenska uppladdningarna syftar på ordets nya betydelse. 
Dessutom förklaras ordets betydelse, både i Wikipedia och på ordlista.se, som att den 
vardagliga formen är ”gripa, ta fast” medan slanguttrycket är ”ragga, stöta på”. Av 
dessa resultat att döma verkar den nya betydelsen ha fått spridning, åtminstone i 
vissa kretsar – på Youtube bland annat. 
 
Ordet svischa är också problematiskt. Bland de första 400 träffarna i korpusen hittar 
jag bara resultat där svischa har betydelsen ”svischa förbi” och inte den nya 
betydelsen ”använda en app för att föra över pengar”. Eftersom appen Swish11 
lanserades år 2012 är det omöjligt att tidigare resultat kan syfta på den betydelsen. 
Jag kan inte heller säkert fastställa hur många av de totalt 5 151 korpusträffarna som 
syftar till den nya betydelsen av svischa. 
 
Jag kan med största sannolikhet konstatera att stavningen swisha är mer etablerad 
än stavningen svischa. Under ordbild i korpusen kan man se vilka ord som oftast 
används i samband med sökordet, och under swisha är de fem vanligaste följande 
objekten peng, pengar, slant, summa och belopp. De två vanligaste adverbialen är över 
belopp och till bankkonto. Det sjätte vanligaste adverbialet är från mobilappen. Under 
svischa däremot, är de fem vanligaste följande objekten backe, back, fönster, vidari 
och sommar, och de två vanligaste adverbialen är i fart och utanför fönstret. Det är 
inget av orden i ordbilden som syftar till en betal-app, åtminstone inte på ett 
uppenbart sätt. Detta ger en tydlig bild av att swisha är den vanligaste stavningen. 
 
Ordet youtuber är det ord som med råge fått allra flest träffar på Google. Det 
dominerar med 2 240 000 Googleträffar jämfört med cosplay som kommer på andra 
plats med 56 600 Googleträffar. Ordets alternativa och försvenskade stavning 
youtubare har även det fått träffar i både korpusen och på Google, dock inte i 
närheten av lika många som youtuber, men jag tror det är på god väg att bli etablerat. 

7.5 VANLIGA ORD 

Det är totalt 22 av 48 ord från min undersökning som kategoriseras som vanliga. 
Dessa är delningsekonomi, [kollaborativ ekonomi], [delandets ekonomi], dumpstra, 

                                                      
10 https://www.youtube.com/results?search_query=haffa (Senast besökt: 2017-05-15) 
11 Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar, som möjliggör snabba betalningar mellan 
privatpersoners bankkonton. https://sv.wikipedia.org/wiki/Swish (Senast besökt: 2017-05-23) 

https://www.youtube.com/results?search_query=haffa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Swish
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faktaresistens, [faktaresistent], geoblockering, halmdocka, [halmgubbe], klittra, 
kulturell appropriering, mansplaining, naturvin, rattsurfa, skuldkvotstak, talepunkt, 
terrorresa, triggervarning, trollfabrik, vejpa, vithetsnorm, [youtubare] (se tabell 1).  
 
Dessa har gemensamt att de blivit mer och mer frekvent använda i svenskt 
skriftspråk och är på god väg att bli etablerade i samhället. Nedan följer en 
genomgång av de ord som fått intressantast resultat, uppräknade i alfabetisk 
ordning. 
 
Ordet delningsekonomi kommer från succéer som bland annat Airbnb12 och Uber13. 
Att dela, låna, ge bort och hyra saker och tjänster blir alltmer populärt via appar och 
hemsidor. Delningsekonomi är ett nyord som har att göra med nya innovationer och 
samhällets utveckling. Ordets första belägg är år 2013, vilket innebär att det nu har 
haft cirka 4 år på sig att etablera sig. Om man ska tolka Googleträffarna under ett år 
(cirka 19 000) verkar det onekligen som att det är etablerat och väl använt. Däremot 
har det inte kommit lika långt i Språkbankens korpus, men ser ut att vara på god väg. 
Det går att klart konstatera att delningsekonomi – ordet som kvalificerat sig in i 
nyordslistan – ligger i topp och är klart mer etablerat än sina synonymer. 
 
Ordet faktaresistens första belägg är ända från 2001, vilket betyder att det haft lång 
tid, drygt 16 år, på sig att spridas. Med tanke på träffarna i Språkbanken har det inte 
varit särskilt väl använt under de åren, men att Google visar att det använts över 6 
000 gånger det senaste året bör tyda på att det blivit mer välkänt, vilket antagligen är 
anledningen till att det hamnat i nyordslistan. 
 
Ordet geoblockering har sitt första belägg år 2008, vilket gör att det haft drygt 8 år på 
sig att spridas. Möjligen har inte spridningen lyckats särskilt väl med tanke på de få 
träffarna i korpusen. Dock fick ordet nästan 3 000 träffar det senaste året på Google, 
så det är möjligt att det är på väg uppåt. 
 
Ordet halmdocka förekommer nästan enbart på Flashback, till största delen under 
rubriken Politik, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på ordets betydelse 
”nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot”. Att argumentera för 
sin sak är a och o i politik. Ordets synonym halmgubbe var en intressant sökning med 
tanke på att ordet fick 7 426 träffar i Språkbanken – vilket är nästan fyra gånger så 
många träffar som halmdocka fick. Även på Google var sökträffarna fler, cirka 582 
mot halmdockas 246. Halmfigur, däremot, märkte jag var en problematisk sökning. 
För det första fick det väldigt få träffar, 108 i Språkbanken och 98 på Google, och för 
det andra syftade de flesta av träffarna på till exempel juldekorationer och 
prydnader. Oavsett verkar inte just efterledet -figur vara särskilt etablerat i den nya 
betydelsen, åtminstone inte till lika hög grad som sina synonymer. 
 
Ordet klittra har haft relativt kort tid på sig att etablera sig i och med att första belägg 
är från 2014. Dock är det tydligt att ordet används mer och mer. RFSU utlyste en 
tävling om ett nytt ord för kvinnors onani, antagligen just eftersom ett bra sådant 
inte har existerat tidigare, och eftersom det behövs. RFSU menar att anledningen till 
att ett sådant ord inte funnits är för att kvinnors onani har varit tabubelagt. De talar 

                                                      
12 Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Airbnb (Senast besökt: 2017-06-01) 
13 Uber är en app för beställning och betalning av taxiresor och samåkningsresor. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uber (Senast besökt: 2017-06-01) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uber


 

29 
 
 

om att ordet klittra har fått stort genomslag och att de bara väntar på att det ska 
dyka upp i SAOL.14 Ordet förekommer flest gånger på Twitter och Flashback, men har 
även några förekomster i Webbnyheter, Wikipedia och GP – antagligen eftersom det 
fick stor uppmärksamhet när det lanserades och det skrevs mycket om det. 
 
Ordet talepunkt förekommer i politiskt relaterade sammanhang såsom 
interpellationer, betänkanden och protokoll. Detta är inte konstigt med tanke på att 
ordet har med politik att göra och betyder ”förberett uttalande som exempelvis en 
politiker upprepar i en debatt eller en intervju.” 
 
Ordet terrorresa förekommer även detta i flera olika politiskt relaterade 
sammanhang, vilket inte heller är konstigt i och med att betydelsen är ”resa som 
genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper”. De 
senaste åren har det varit nyheter och debatter om detta och terrorresor är sedan 1 
april 2016 olagligt i Sverige.15 

7.6 SÄLLSYNTA ORD 

I min undersökning är det totalt 17 av 48 ord som kategoriseras i gruppen sällsynta 
ord. Dessa är avinvestera, [divestera], [delandeekonomi], [tillgänglighetsekonomi], 
[halmfigur], klickokrati, [mansplaina], nyhetsundvikare, obror, plattfilm, 
robotjournalistik, självradikalisering, ståpaddling, svajpa, transitflykting, 
värdgraviditet och ögonkramp (se tabell 1). 
 
Det dessa ord har gemensamt är att både korpusträffarna och Googleträffarna ligger 
under 350 på samtliga. 
 
Ordet avinvestera har sitt första belägg år 2005, alltså 10 år innan det kvalificerade 
sig in i nyordslistan. Dock, utifrån korpusträffarna och Googleträffarna, är ordet 
sällsynt i dagens läge med 13 respektive 154 träffar. Dess synonym divestera fick fler 
träffar: 74 stycken i korpusen och 214 på Google. Jämfört med många andra ord som 
är mer etablerade är detta fortfarande inte många träffar. Det är ändå intressant att 
en synonym till ett ord som kommit med i nyordslistan är vanligare. Det är mycket 
möjligt att anledningen till det är att divestera har vuxit fram från engelskans divest, 
och därefter har avinvestera skapats – som en begripligare och mer försvenskad 
version av ordet. 
 
Ordet ståpaddling fick väldigt få träffar i korpusen, enbart 2. Jag testade även att söka 
efter synonymerna som står med i nyordslistan: brödpaddling, stå upp-paddling, 
surfpaddling och SUP-paddling, men fick 0 träffar på samtliga. Jag har också sökt på 
verbet ståpaddla men även det fick 0 träffar. På Google däremot fick jag cirka 177 
träffar på ståpaddling, och märkte att det finns webbsidor som heter bland annat 
ståpaddla.se och standuppaddleboard.se. Det verkar som att det är en aktivitet som 
börjar bli populärare, och antagligen lär ordet bli mer etablerat i takt med att själva 
aktiviteten blir det. 

                                                      
14 http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2015/Klittra-ar-det-nya-ordet-for-kvinnors-
onani/ (Senast besökt: 2017-05-05) 
15 https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorresa (Senast besökt: 2017-05-22) 

http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2015/Klittra-ar-det-nya-ordet-for-kvinnors-onani/
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2015/Klittra-ar-det-nya-ordet-for-kvinnors-onani/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorresa


 

30 
 
 

 
Ordet transitflykting fick 20 av totalt 39 sökträffar i sammanhanget Flashback: 
Politik, vilket inte är konstigt med tanke på att flyktingkrisen varit en aktuell fråga i 
politiskt relaterade sammanhang de senaste åren. 

8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det avslutande kapitlet diskuterar jag mina resultat utifrån de frågeställningar och 
hypoteser jag presenterade i kapitel 2. 

8.1 SAMMANHANG 

Som tabell 1 visar har jag sorterat och tagit reda på vilka ord som förekommer oftast 
i vilka sammanhang. Vissa av orden har ungefär lika många träffar i flera av 
sammanhangen och står därför med på båda ställena, därför är antalet ord i 
spalterna sammanlagt 59 ord istället för 48. 
 
De sammanhang jag har sorterat in orden i är fyra av de fem vanligaste: Bloggmix 
och Familjeliv, Twittermix, Flashback samt politiskt relaterade sammanhang. Jag har 
valt att utesluta den femte gruppen Webbnyheter, GP och Wikipedia, eftersom inget 
av orden förekom flest gånger i något av dessa sammanhang. 
 
Det går att konstatera att Twittermix är det vanligaste sammanhanget som ligger i 
topp med 24 ord. Av dessa är 3 etablerade, 13 vanliga och 8 sällsynta. Flashback 
ligger på andra plats med 17 av orden, varav 7 är etablerade, 7 är vanliga och 3 är 
sällsynta. Med 12 ord kommer de politiskt relaterade sammanhangen, bestående av 
riksdagens öppna data, Flashback: Politik och partiledardebatter på Twitter. Här är 1 
etablerat, 8 vanliga och 2 sällsynta. På fjärde plats kommer Bloggmix och Familjeliv 
med endast 6 av orden. Grupperna etablerade, vanliga och sällsynta får 2 ord var. 
 
Som också Agazzi (2015) säger brukar den vanligaste källan för nya ord som 
kommer vara tidningar eftersom de är enklast att få tag i, men också sociala medier, 
bloggar och andra webbplatser på senare år varit en stor del av källorna (Agazzi 
2015:9). Detta kan kopplas till detta resultat som visar att de allra flesta av träffarna 
kommer från webbplatser och sociala medier; rättare sagt Twitter och Flashback. 

8.2 MÖNSTER BLAND ETABLERADE ORD 

Gruppen med orden som blivit mest etablerade är den grupp som varit mest 
problematisk men framförallt mest intressant att undersöka. Bland de nio etablerade 
orden går det att se ett tydligt mönster mellan vissa. Det som orden funkis-, groupie, 
haffa, och svischa har gemensamt är att alla har andra, tidigare betydelser som redan 
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är etablerade. Detta har gjort det svårt att få en klar bild av sökträffarna och hur 
många av dem som faktiskt syftar till de nya betydelserna. Det är också faktumet att 
man kan använda orden i flera betydelser som har gjort att orden har fått så pass 
många sökträffar.  
 
Resterande fem etablerade ord, cosplay, douche, EU-migrant, swisha och youtuber är 
dem som i sin egen nya betydelse blivit spridda och etablerade i störst utsträckning 
av orden i 2015 års nyordslista. Cosplay, douche och youtuber har alla gemensamt att 
de är lånord från engelskan, varav två av dem syftar till heta trender: cosplay-
maskerad och Youtube. De är heller inte helt nya utan har varit med sedan 2001, 
2009 respektive 2005. De sista två, EU-migrant och swisha med första belägg 2011 
respektive 2012 är svenska nyord framtagna ur politiska debatter och 
samhällsfrågor samt en ny innovation. 
 
Något jag personligen tycker är märkligt är att stavningen svischa kom med som 
nyord medan swisha endast är med som en alternativ stavning. Särskilt då swisha 
utan tvekan är mer etablerat och använt i syftning till appen Swish. Det är inget 
engelskt lånord utan ett verb som anknyter till en svensk app, därför fungerar det 
utan problem att använda stavningen swish istället för att försvenska stavningen. Det 
dessutom blir tydligare att det är appen man syftar till. 
 
När det gäller sammanhangen bland de etablerade orden förekommer sju av dem på 
Flashback under olika rubriker. De ord som inte förekommer flest gånger på 
Flashback är cosplay som istället förekommer flest gånger på Twittermix, och EU-
migrant som är det enda som förekommer flest gånger i politiskt relaterade 
sammanhang – vilket just beror på att det varit ett hett ämne i politiken de senaste 
åren. I övrigt är det Flashback som dominerar bland de etablerade orden. Detta tyder 
på att privatpersoner använder orden ofta och att de är väl etablerade bland den 
enorma mängden inlägg som finns på Flashback.  

8.3 MÖNSTER BLAND VANLIGA ORD 

Det är svårt att göra en rättvis bedömning av de ord som kategoriserats som vanliga 
ord, dels eftersom de är så pass olika, men framförallt eftersom de är så pass många. 
Nästan hälften – 22 av 48 – av orden från nyordslistan kategoriseras som vanliga i 
mina grupperingar.  
 
Dessa är en väldigt blandad kompott av ord varav 11 stycken är sammansättningar, 7 
stycken engelska lånord och 5 stycken relaterade till teknik på något sätt. Denna 
kategori innehåller även 6 av de 9 ord som är politiskt relaterade. Twittermix är det 
vanligaste sammanhanget som dessa ord förekommer i; 13 av dem förekommer 
oftast där. Politiskt relaterade sammanhang och Flashback har 8 respektive 7 ord 
med vanligast förekomster. 
 
Att många av de politiskt relaterade orden förekommer i den här kategorin är ett 
tecken på att de sprids mer och mer i och med att både privatpersoner och offentliga 
myndigheter väljer att prata om sådana ämnen. Utöver det finns inget tydligt eller 
uppenbart mönster i denna kategori, utan det är helt enkelt en blandad grupp av ord 
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som på olika sätt håller på att spridas i det svenska skriftspråket. Med tiden lär vissa 
troligtvis bli mer frekventa än vad de är idag medan andra eventuellt kommer dö ut. 

8.4 MÖNSTER BLAND SÄLLSYNTA ORD 

Bland de 17 ord som kategoriseras som sällsynta går det att konstatera att 5 av dem 
är synonymer eller alternativa stavningar till nyorden: divestera, delandeekonomi, 
tillgänglighetsekonomi, halmfigur och mansplaina. Alla dessa har väldigt få sökträffar, 
både i korpusen och på Google – mansplaina ligger på första plats med endast 273 
korpusträffar och 300 Googleträffar. Eftersom de är synonymer eller alternativa 
stavningar till ord som kommit med på nyordslistan är det inte konstigt att de inte 
har börjat användas flitigt ännu, då knappt ens nyordet blivit spritt.  
 
Det är en salig blandning av de sällsynta orden och de följer inte ett tydligt mönster. 
Några av dem har att göra med ekonomi, några med politik, och några med teknik. 
Om man däremot bortser från ordens betydelser och enbart ser på ordbildningarna 
kan man se mönstret att 13 av totalt 17 ord är sammansättningar. Detta återkopplar 
också till det Englund Hjalmarsson (2016) och Moberg (2000) säger om att 
sammansättningar är det absolut vanligaste och enklaste sättet att skapa nya ord i 
svenskan – vilket verkligen visar sig här. Dock är det intressant att 13 av de totalt 21 
sammansättningarna från listan hamnat i kategorin med sällsynta ord. 
 
När det kommer till sammanhangen ligger Twittermix i topp med att ha texter med 
de sällsynta orden. Åtta av orden förekommer i Twitter-sammanhang och bland de 
resterande tre grupperna är det en jämn fördelning. Detta kan vara ett tecken på att 
nya svenska ord som kommer startar sin spridning på Twitter och sprids sedan till 
andra sammanhang – just också eftersom Twitter leder som det sammanhang där de 
flesta av orden från nyordslistan förekommer. 
 
Anledningen till att orden delandeekonomi, tillgänglighetsekonomi och halmfigur är 
så pass sällsynta är troligtvis på grund av att de har synonymer i delningsekonomi 
och halmdocka som är mer etablerade och mer användarvänliga. 

8.5 HYPOTESER OCH SLUTSATSER 

Mina hypoteser innan jag påbörjade min undersökning var att de flesta av orden 
hade framkommit i samband med ny teknik. Jag trodde att det skulle vara både de 
teknikrelaterade orden och orden med tidigast första belägg som skulle vara dem 
som hade etablerats och spridits i störst utsträckning. Jag trodde också att de ord 
som stannar kvar är dem som man har behov av att använda samt att språket 
kommer att fortsätta influeras av högstatusländer.  
 
Jag har analyserat och gjort en uppställning av vilka av orden som är 
teknikrelaterade samt vilka som är politiskt relaterade. Jag har enbart tagit med dem 
som har en uppenbar och tydlig relation till teknik eller politik. 
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Tabell 2. Nyorden som är teknik- samt politikrelaterade. 
 

Teknikrelaterade ord Politiskt relaterade ord 
Delningsekonomi EU-migrant 

Geoblockering Halmdocka, [halmgubbe], [halmfigur] 

Groupie Kulturell appropriering 
Klickokrati Mansplaining 

Nyhetsundvikare Självradikalisering 

Plattfilm Talepunkt 

Rattsurfa Terrorresa 

Robotjournalistik Transitflykting 

Svajpa Trollfabrik 

Svischa, [swisha]  
Trollfabrik  
Vejpa  
Youtuber  

Ögonkramp  

 
Tabell 2 visar en sammanställning som räknar upp de nyord som är teknik- samt politikrelaterade. 
 
Utifrån sammanställningen i tabell 2 kan jag konstatera att min hypotes att de flesta 
av orden har framkommit i samband med ny teknik, stämmer till viss del. Det är 
fjorton ord som är uppenbart teknikrelaterade, varav samtliga har att göra med nya 
uppfinningar, mobilen, tv eller Internet. I och med att det är cirka 38 procent av 
orden kan man förvisso inte säga att det är de flesta – dock är det ett stort antal.  
 
I spalten Politiskt relaterade ord har jag tagit med dem som hade flest träffar i 
politiskt relaterade sammanhang (se tabell 1). Jag har dock valt att utesluta orden 
obror och delningsekonomi eftersom de inte relaterar till politik på ett uppenbart vis. 
Ordet självradikalisering är inte ett ord som förekom flest gånger i ett politiskt 
relaterat sammanhang men eftersom ordet betyder ”politisk radikalisering som en 
person genomgår utan direktkontakt med likasinnade” platsar det som ett politiskt 
relaterat ord. Eftersom egentligen allt på något sätt har med politik att göra är det 
svårt att göra en rättvis bedömning om vilka ord som hör hemma i denna spalt. 
Egentligen skulle ord som delningsekonomi, funkis-, klittra och vithetsnorm kunna 
ingå i spalten, men med en medvetenhet om det väljer jag att utgå från de mest 
uppenbart politiskt relaterade orden. 
 
Totalt är det åtminstone 9 av 37 ord som är politiska och troligtvis många fler som 
relaterar till politik, men på en annan, inte lika uppenbar nivå. Just år 2015 har varit 
fyllt av bland annat krig, flyktingströmmar och terror, vilket också syns på de nya ord 
som skapats (Karlsson 2015). Orden terrorresa, transitflykting och självradikalisering 
är dem som är tydligast kopplade till dessa händelser. 
 
För att få svar på min hypotes om de ord som har tidigast första belägg är dem som 
blivit mest etablerade har jag gjort två sammanställningar som består av tabell 3 och 
tabell 4. 
 
Tabell 3. Nyorden med tidigast första belägg. 
 

Första belägg Ord Kategori 
1993 Transitflykting Sällsynt 

2001 Cosplay Etablerat 
2001 Faktaresistens Vanligt 
2003 Talepunkt Vanligt 
2004 Ögonkramp Sällsynt 
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Första belägg Ord Kategori 
2005 Youtuber Etablerat 
2005 Avinvestera Sällsynt 

 
Tabell 3 visar en sammanställning av de sju orden med tidigast första belägg samt vilken kategori de 
tillhör. 
 
Tabell 4. Nyorden med senast första belägg. 
 

Första belägg Ord Kategori 
2015 Skuldkvotstak Vanligt 

2015 Trollfabrik Vanligt 

2015 Värdgraviditet Sällsynt 

2014 Klittra Vanligt 
2014 Rattsurfa Vanligt 

2014 Triggervarning Vanligt 

 
Tabell 4 visar en sammanställning av de sex orden med senast första belägg samt vilken kategori de 
tillhör. 
 
Utifrån tabell 3 kan man se att det inte finns något utmärkande samband mellan de 
ord som har tidigast första belägg och de ord som kategoriserats som etablerade. Det 
är jämnt fördelat mellan de tre kategorierna och sammanställningen visar till och 
med motsatsen – att tre av de sju orden med tidigast belägg är i kategorin sällsynta. 
Det är intressant att ordet transitflykting som har ett så pass tidigt belägg som år 
1993 är ett av nyordslistans mest sällsynta ord. Möjligtvis kan det bero på att ordet 
har så pass många år på nacken att det dött ut fram till flyktingkrisen förvärrades 
ordentligt på 10-talet. Dock finns två av nyordslistans överlägset mest etablerade 
ord, cosplay och youtuber med i denna sammanställning, och de båda har tidiga 
belägg från 2001 respektive 2005.  
 
Denna hypotes är till viss del motbevisad, och genom tabell 4 kan man se att det 
egentligen inte spelar särskilt stor roll när ett ord hade sitt första belägg. Min 
hypotes att de ord som stannar kvar är de som det finns ett behov av att använda går 
att koppla ihop med detta. Som Winther (2010) tar upp: det grundläggande för att ett 
ord ska stanna kvar är om det har ett användningsområde och fyller en språklig 
lucka för många människor. Det är vad som avgör vilka ord som blir etablerade och 
spridda.  
 
Min sista hypotes – att högstatusländer fortsätter påverka svenskan blev bekräftad 
redan i rubrik 6.3 som tog upp att 43 procent av nyorden är någon form av lånord 
från engelskan. Eftersom engelskan är en sådan stor del av vårt svenska samhälle 
kommer den, som Birch-Jensen (2011) tar upp, att fortsätta påverka och influera 
svenskan med importord. 

8.6 KRITISK DISKUSSION AV UPPSATSEN 

De fyra nyorden som fick allra flest sökträffar – funkis-, groupie, haffa och svischa – 
har jag bara analyserat till en viss gräns. Detta är gruppen med ord som alla har 
ändrat betydelse och de alla har fått flera tusen sökträffar. Även ordet douche, som 
dock inte ändrat betydelse, fick också träffar på ord med annan betydelse. För bästa 
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möjliga resultat skulle jag egentligen vilja göra en kvantitativ undersökning och ta 
reda på hur många av sökträffarna som syftar till ordens tidigare respektive nya 
betydelse. På grund av tidsbrist har jag inte haft möjlighet att göra detta, utan har 
istället varit tvungen att göra uppskattningar genom att söka igenom några hundra 
av sökträffarna, samt genom att se vilka andra ord som har relationer till nyordet 
genom ordbilden i korpus. Det är utifrån dessa faktorer jag har dragit mina 
slutsatser. Eftersom jag inte kunnat göra en grundlig analys av dessa ord är det inte 
helt säkert att resultaten bland dem stämmer fullt ut.  
 
Min hypotes att orden med tidigast första belägg skulle vara dem som etablerat sig i 
störst utsträckning stämde utifrån mina resultat och analyser till en viss del. 
Sambandet mellan de mest etablerade orden och orden med tidigast första belägg 
var inte utmärkande, men några av dem relaterade till varandra. Dock går det inte, 
utifrån dessa resultat, att dra någon slutsats att detta gäller nyord generellt, eftersom 
detta bara är resultatet av 2015 års nyordslista. Det är fullt möjligt att resultatet 
skulle bli annorlunda om undersökningen berörde ett flertal nyordslistor från olika 
år. Även min andra hypotes om att de flesta nyord är teknikrelaterade skulle kunna 
få ett annat resultat om undersökningen gällde flera nyordslistor. Detta är något som 
jag inte heller kunnat undersöka i detta fall, men som skulle vara intressant att se 
resultat på. 

8.7 SLUTORD 

Det vore intressant att fortsätta forskningen med att exempelvis, i enlighet med 
Svanlund (2009) låta allmänheten svara på enkäter om hur de uppfattar och förstår 
nyorden (Svanlund 2009:39). Jag skulle också vilja gå in djupare på varje ord och 
undersöka bland annat ordens metasignaler för att ta reda på vilka som fortfarande 
behöver förklaras och inte när de används.  
 
Jag tror att det är en stor skillnad mellan skriftspråket och talspråket när det gäller 
dessa nyord och nyord i allmänhet – många ord som är sällsynta i skrift klassas 
troligtvis som etablerade i talspråket i många kretsar. Det vore intressant att ta reda 
på i vilka kretsar nyorden används och se ett slags användarmönster bland dem. 
Något jag också skulle vilja ta reda på är hur pass etablerade de utmärkande orden 
funkis-, groupie, haffa och svischa med betydelseförändringar, egentligen är. Det är 
möjligen en idé till en framtida undersökning som komplement till denna. 
 
Det blir intressant att se i framtiden, vilka av dessa ord från nyordslistan 2015 som 
kommer dö ut och vilka som kommer leva kvar i svenskan. Enligt en omröstning som 
Språktidningen hade om vilket nyord från listan som var det bästa vann svischa med 
14 procent av rösterna. Klittra kom på andraplats med 10 procent och obror och 
faktaresistens hamnade på en delad tredjeplats med 8 procent var.16 Kanske blir 
några av dem lika vanliga som hund, äpple eller gitarr. Språkbrukarna bestämmer.  

                                                      
16 http://spraktidningen.se/blogg/svischa-ar-popularaste-nyordet (Senast besökt: 2017-05-30) 

http://spraktidningen.se/blogg/svischa-ar-popularaste-nyordet
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10 BILAGOR 

10.1 BILAGA 1 

Språkrådets nyordslista från år 2015. 
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Nyordslistan 2015 
Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året. 
Vi har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden och om språkliga trender. Vi har 
även tagit med ord som visar på språklig kreativitet. Årets nyordslista är resultatet av ett samarbete 

mellan Språkrådet och Språktidningen. 

 
avinvestera 

Göra sig av med en tidigare gjord investering, ofta av etiska eller politiska skäl (2005). 

Vi vill att AP-fonderna ges i uppdrag att avinvestera verksamheter med stora 
mängder fossil energi och där mänskliga rättigheter kränks. 

Dagens ETC 8 september 2015 

[Även divestera, av engelska divest, används.] 

 

cosplay 

En form av maskerad där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film, serietidningar, 
dataspel etcetera, ofta figurer i japansk kultur men även från andra kulturer (2001). 

Under fyra dagar blir Linköpings universitetsområde till Närcon, Nordens största spel- och 
cosplayfestival, och fylls med 8 000 ungdomar. De flesta av dem har slitit i veckor för att få sina 
dräkter så fräna och korrekta som möjligt, allt för att likna favoritkaraktärerna från tv-serier, 
dataspel, serietidningar och filmer. 

TT 24 juli 2015 

[Ordet bildades först på japanska i formen kosupure, av den engelska frasen costume play. Svenskan 
har lånat in den engelska sammandragningen cosplay.] 
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delningsekonomi 

System där olika verksamheter organiseras så att man utnyttjar varor och tjänster effektivare 
genom att flera kan dela på dem, till exempel i form av bilpooler eller nätverk för att byta bostäder 
under kortare perioder (2013). 

En allt snabbare digitalisering har förändrat arbetsmarknaden i grunden. Inte nog med att många av 
dagens jobb ersatts med nya och många fler. 9–5-jobben är borta. Fasta anställningar har gett plats 
för en snabbrörlig delningsekonomi. Ingen tar längre betalt för nedlagd tid, utan för resultat. Få 
personer äger en egen bil; bilar delas och lånas, liksom semesterboende.  

Göteborgs-Posten 7 oktober 2015 

[Även kollaborativ ekonomi, delandets ekonomi, delandeekonomi och tillgänglighetsekonomi 
förekommer. I anslutning till delningsekonomi talar man också om delning, med sammansättningar 
som delningstjänster och delningssamhället.] 

 

douche 

Otrevlig eller osympatisk person (2009). 

När jag var yngre hade jag jättedåligt självförtroende. Jag var blyg och tillbakadragen. När man väl 
får hela bekräftelsen med kändisskap så bygger man upp självförtroendet. Men det har inte slagit 
över så att jag blivit en douche. 

Expressen 4 augusti 2015. 

[Vardagligt, från engelskans douche(bag) med samma betydelse.] 

 

dumpstra 

Söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat (2008). 

Den främsta anledningen till att dumpstra är ekonomiska. Många studerande gör det för att få 
pengarna att räcka längre. Men det är också en reaktion mot det enorma matsvinnet. 

Helsingborgs Dagblad 16 augusti 2015. 

[Från engelskans dumpster dive, ’sopcontainerdyk’.] 
 

EU-migrant 

EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller 
sociala situation (2011). 

Polisen har gjort en ny tolkning av ordningsstadgan och söker upp sovande EU-migranter på nätterna 
och kör bort dem från parkerna. 

Helsingborgs Dagblad 27 september 2015 

[EU-migrant används sedan tidigare med en mer allmän betydelse ’person som utnyttjar den fria 
rörligheten genom att söka arbete eller uppehålla sig i ett annat EU-land’. På senare tid har EU-
migrant ofta använts synonymt med fattiga romer som kommer till Sverige från Rumänien eller 
Bulgarien (även kallade utsatta EU-medborgare).] 
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faktaresistens  

Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen 
uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier (2001). 

Jag ser ett rasistiskt terrordåd på en skola skyllas på psykiatrisk sjukdom. För oss som inte lider av 
faktaresistens står det klart att mördaren i första hand drevs av rasistiskt hat.  

Arbetaren 2 november 2015 

[Även adjektivet faktaresistent förekommer.] 

 

funkis- 

Som har att göra med (personer med) funktionsnedsättning (2009). 

Funkisrörelsen strävar efter att få omvärlden att se tillgänglighet som en fråga om mänskliga 
rättigheter, och inte ett särintresse. Den nya antidiskrimineringslagen, där otillgänglighet klassas som 
diskriminering, är enligt Åsa ett steg i rätt riktning. 

Upsala Nya Tidning 23 februari 2015 

[Funkis- används i många sammansättningar, men funkis förekommer också både som adjektiv och 
som substantiv om en person med funktionsnedsättning.] 

 

geoblockering 

Teknisk spärr som hindrar innehåll på internet från att visas i ett visst geografiskt område (2008). 

Det finns ett skriande behov av att anpassa upphovsrätten till den digitala utvecklingen, av många 
skäl. Vi behöver riva de landsgränser på internet som kallas geoblockering och som i dag gör att man 
inte kan titta på samma filmklipp i olika länder. 

Aftonbladet 8 juli 2015 

[Kortform för geografisk blockering.] 

 

groupie 

Gruppbild där fotografen själv är med på bilden (2013). 

Många av flyktingarna vill fotografera polisen och även låta sig fotograferas tillsammans med 
polisen. Mobilkamerafotografering har blivit en del av polisens vardag. Den här dagen kommer det 
fram ett par flyktingar från Syrien och vill ta en groupie med Terese, som i mån av tid ställer upp på 
det. 

SVT 2 oktober 2015 

[Bildat i analogi med selfie. Den tidigare etablerade betydelsen ’person som beundrar och vill ha sex 
med en kändis’ är förmodligen okänd för många ungdomar, som mest förknippar ordet med en låt i 
årets omgång av Melodifestivalen.] 
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haffa 

Ragga, stöta på (2010). 

Jag har märkt att väldigt många killar haffar på tjejer fast de har ett stabilt förhållande.  

Personlig blogg 6 augusti 2015 

[Vardagligt ungdomsord.] 

 

halmdocka 

Nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot (2009). 

Det de gör är helt enkelt att skapa en retorisk halmdocka, de bygger upp något vi inte skrivit för att 
sedan argumentera mot detta. 

Upsala Nya Tidning 31 mars 2015 

[Från engelskans straw man. Vanliga konstruktioner är bygga en halmdocka, konstruera en 
halmdocka, angripa en halmdocka och attackera en halmdocka. Man talar också om 
halmdockeargument och halmdockeretorik. Även halmgubbe och halmfigur förekommer.] 

 

klickokrati 

Ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad internetanvändarna föredrar, till exempel 
genom att klicka på gilla- och delaknappar på nätet (2007). 

Med webb-tv går det att titta på dagens alla nyheter med ett enda klick och jag tror att det kan få 
fler unga och personer som inte kan eller orkar läsa att konsumera mer nyheter. Men 
kulturredaktionerna blir lidande av klickokratin och risken är att betydelsefulla nyheter blir 
förenklade. Även om jag är en kattklippälskare av rang är seriös journalistik det allra viktigaste för 
mig.  

Linköpings-Posten 23 september 2015 

[Av engelskans clickocracy. Ordet har under året aktualiserats genom Ulrika Kärnborgs bok 
”Klickokratin”, som handlar om klickjaktens inverkan på journalistiken.] 

  

klittra 

Onanera (som kvinna) (2014). 

Det allra viktigaste är din egen träning med din kropp: Klittra, alltså onanera, är vägen till att få bukt 
med kramperna. Då ökar blodflödet i vulva med flera hundra procent vilket är läkande för 
slemhinnorna. 

Expressen 4 oktober 2015 

[Ordet har lanserats av RFSU, som utlyste en tävling om ett nytt ord för kvinnors onani.] 
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kulturell appropriering 

Fenomenet att en kultur med hög status anammar företeelser från en kultur med lägre status; 
kopplat till föreställningen att detta är något dåligt (2013). 

När New Yorkdesignern Donna Karan, förmodligen med goda intentioner, häromåret lanserade en 
ramadan-kollektion anklagades hon snabbt för kulturell appropriering. Kombinationen islam och 
mode är kontroversiell. 

Svenska Dagbladet 19 april 2015 

[Från engelskans cultural appropriation.] 

 

mansplaining 

Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande (2012). 

I sociala medier klagar kvinnor med jämna mellanrum över att de just tvingats uthärda en dos 
mansplaining. De brukar få sympati av både medsystrar och män som odlar sitt Fi-skägg. Men frågan 
inställer sig: Varför, syster, sa du inte till mannen att du redan kände till saken i fråga?  

Expressen 30 april 2015 

[Teleskopord bildat till man och explain. Inlånat från engelskan. Verbet som används är mansplaina.] 

 

naturvin 

Vin som tillverkas med så liten inverkan som möjligt, till exempel med obesprutade druvor och 
naturlig vildjäst och utan tillsatser och filtrering (2010). 

Naturviner tar det ekologiska ett steg till. De gör viner som man gjorde förr, med så lite hjälp som 
möjligt från människan. Som ett svar på konventionell vinframställning där det i EU får lov att 
användas över 60 ämnen i processen. 

Sveriges Radio 5 februari 2015 

 

nyhetsundvikare 

Person som inte tar del av mediernas nyhetsrapportering (2012). 

Under senare tid har forskare riktat strålkastaren mot den grupp människor som de kallar 
”nyhetsundvikare”. Det är de människor som inte tar del av så kallade seriösa nyhetsmedier utan i 
stället enbart söker sig till olika typer av underhållning. Gruppen har ökat och oroar 
samhällsdebattörer. 

SVT 1 juni 2015 
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obror 

Okamratlig, taskig (2011). 

Jag föredrar snälla och positiva kommentarer här, är du enbart här för att vara fett obror så föreslår 
jag att du tassar vidare. 

Personlig blogg 24 september 2015 

[Vardagligt ungdomsord. Används även som substantiv i betydelsen ’en okamratlig person’. Jämför 
broder och engelskans brother för ’kamrat; närstående person’.] 

 

plattfilm 

Traditionell film utan tredimensionella effekter (2007). 

En VR-film [virtual reality-film] kan handla om vad som helst, precis som vanlig ”plattfilm”. 

TT 23 augusti 2015 

[Motsatsen till plattfilm kallas ibland omslutande film.] 

 

rattsurfa 

Använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning 
(2014). 

Ett nyuppfunnet ord som jag helst sluppit stifta bekantskap med över huvud taget är ”rattsurfa”. Få 
saker gör mig så förbannad som bilförare som anser sig, förutom att ansvara för sitt eget fordon, 
dess säkerhet och framfart, ha rätten att kolla sitt flöde i mobilen, läsa och till och med svara på sms 
och mejl. Hur kan man ens överväga att det skulle vara ett lämpligt tillfälle? 

Östgötatidningen 13 januari 2015 

[Ordet fick ett uppsving genom Transportstyrelsens kampanj ”Sluta rattsurfa” i december 2014. 
Bakgrunden till ordet är den nya lagstiftning från 2013 som säger att förare inte får använda 
exempelvis mobiltelefon eller gps på ett sätt som gör dem ouppmärksamma i trafiken.] 

 

robotjournalistik 

Nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar (2012). 

Det har varit mycket snack om robotjournalistik, och det ligger något i det. Sportreferat, 
affärsrapporter och budgetar – 2018 kommer var femte text från företag att ha skrivits av en 
robotförfattare. 

IDG 7 oktober 2015 
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självradikalisering 

Politisk radikalisering som en person genomgår utan direktkontakt med likasinnade (2010). 

Det började på nätet. Självradikalisering kallar forskarna det. Omgivningen kunde se att hon 
isolerade sig. Jeansen byttes mot abaya (ett traditionellt heltäckande muslimskt plagg), slöjan dolde 
allt mer. Någon gång visade hon propagandafilmer från IS, men när familjen reagerade med avsky 
slutade hon med det. 

Norrköpings Tidningar 28 augusti 2015 

 

skuldkvotstak 

Övre gräns för hur stor summa någon får låna i förhållande till sin inkomst (2015). 

Stefan Ingves sågar regeringens åtgärder för den överhettade bostadsmarknaden. I stället vill 
riksbankschefen bland annat se ett skuldkvotstak. Nästan vart tredje hushåll skulle beröras av ett 
sådant krav. 

Svenska Dagbladet 9 oktober 2015 

 

ståpaddling 

En aktivitet som går ut på att man står upp på en surfbräda och paddlar med en paddel (2009). 

Det behövs balans för att klara ståpaddling. 

Norra Halland 12 maj 2015 

[Kallas även brädpaddling, stå upp-paddling, surfpaddling och SUP-paddling (av engelska stand-up 
paddling).] 

 

svajpa 

Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen (2010). 

Svajpar du höger på en profil [på Tinder] är du intresserad, svajpar du vänster är du inte det. För att 
påbörja en chatt krävs en matchning. En sådan infaller om ni båda svajpat åt höger på varandras 
profiler.  

Hallands Nyheter 25 juli 2015 

[Från engelskans swipe. Även svepa används.] 
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svischa 

Använda en app för att föra över pengar (2012). 

Efter att Adel gjorde inlägget på Facebook har personer hört av sig och velat bidra till ett nytt 
pizzabak för flyktingbarnen. Folk har svischat över pengar och Adel berättar att en kund tyckte att de 
skulle starta en insamling på pizzerian, vilket han nu har gjort. 

Härrydaposten 9 september 2015 

[Två stavningar förekommer: swisha, som anknyter till appen Swish som ordet är bildat från, och den 
försvenskade formen svischa.] 

 

talepunkt 

Förberett uttalande som exempelvis en politiker upprepar i en debatt eller en intervju (2003). 

Moderatledaren har sedan hon tillträdde i vintras mest spelat sarg ut eller intill parodins gräns 
upprepat sina talepunkter i stället för att rakt svara på frågor. 

Borås Tidning 12 oktober 2015 

[Från engelskans talking point med samma betydelse.] 

 

terrorresa 

Resa som genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper (2010). 

Den svenska regeringen uppdrog, efter FN-beslutet, att en utredning skulle se över våra terrorlagar. 
Utredaren presenterade i juni förslag på kriminalisering av terrorresor. 

Dala-Demokraten 25 september 2015 

[En person som gör en terrorresa kallas ibland terrorresenär.] 

 

transitflykting 

Flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte avser att stanna (1993). 

Under september och oktober kom många transitflyktingar till Sverige, för att ta sig vidare mot 
Finland. Nu har Finland ändrat asylreglerna. 

TT 1 november 2015 

[Kraftigt ökad användning under året.] 
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triggervarning 

Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll som kan väcka 
obehag hos vissa personer (2014). 

Numera har studenter på många håll börjat kräva obligatoriska triggervarningar i form av en etikett 
på kurslitteratur som innehåller skildringar av våld eller olämpliga värderingar. 

Svenska Dagbladet 19 oktober 2015 

[Från engelskans trigger warning med samma betydelse.] 

 

trollfabrik 

Organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda (2015). 

Långt skickligare i sin propaganda har Kreml varit. I synnerhet tänker jag på ”trollfabriken” i Sankt 
Petersburg, där bland annat studenter anställts för att förmedla Moskvavänliga kommentarer i forum 
och på bloggar. Angreppsmetoden är intelligent eftersom den i enskilda forum lätt ger ett genuint 
och folkligt intryck. 

Norrköpings Tidningar 11 mars 2015 

[Från engelskans troll factory. Anknyter till troll i betydelsen ’person som avsiktligt skapar reaktioner 
på internet’.] 

 

vejpa 

Röka e-cigarett (2013). 

Alla som sett någon vejpa har säkert hajat till över att det lika gärna skulle kunna vara en ”riktig” 
cigarett eller pipa, förutom att det mer ser ut som en cigg från en sci-fi serie, eller kanske något 
Batman skulle använda. 

Personlig blogg 5 september 2015 

[Från engelskans vape, av vaporizer i betydelsen ’e-cigarett’.] 

 

vithetsnorm 

Norm som utgår från att vit hudfärg är det normala (2009). 

I måndags hade P1-morgon ett inslag på sju minuter om vithetsnormen på Apoteket. Det vill säga att 
det inte finns plåster i fler hudfärger, utan att majoriteten är beiga. 

Expressen 14 augusti 2015 
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värdgraviditet 

Det att bära och föda barn åt någon annan (2015). 

Sverige har goda förutsättningar till att bli ett föregångsland som stiftar regler för att tillåta 
värdgraviditet som en lösning för familjer som längtar efter barn. Detta öppnar även upp för fler 
möjligheter för regnbågsfamiljer att bildas. Att ingå värdgraviditet är ett stort beslut och inte något 
som någon annan ska bestämma åt dig, inte heller staten. 

Östra Småland 9 september 2015 

[Lanserat av RFSU som könsneutralare och mer sakligt korrekt alternativ till surrogatmödraskap.] 

 

youtuber 

Person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan omfattning att det kan ses 
som ett yrke (2005). 

Den youtuber som har flest visningar totalt är svenska Pewdiepie med över 10 miljarder. 

Kamratposten 7 oktober 2015 

[Även youtubare används.] 

 

ögonkramp 

Kramp i ögat som bland annat kan orsakas av att man tittar för nära och för länge på en 
mobiltelefon (2004). 

Fenomenet falsk närsynthet och ögonkramp har ökat kraftigt bland unga, något som gör att de får 
svårt att fokusera blicken på längre avstånd. Orsaken är att de sitter allt för mycket med näsan i 
telefonen. 

TT 12 oktober 2015 
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