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Syftet med den här undersökningen är att studera nyordsbildning, närmare bestämt 

54 nyord från 2000-talet, för att se om nyorden har etablerat sig i det svenska 

språket, i Svenska akademins ordlista. Jag har genomfört en enkätundersökning i 

regionen Mälardalen där 100 informanter har svarat på frågor om kännedom, 

användningsfrekvens och nyordens etablering i svenskan. Resultatet av studien visar 

att informanterna har låg kännedom och låg användningsfrekvens av nyorden. Vidare 

visar resultatet att endast 8 av 54 nyord har etablerat sig i det svenska språket. 

Slutsatsen är att informanterna har högre kännedom och högre användningsfrekvens 

av engelska lånord men överlag tror de att mer än hälften av alla nyord kommer att 

etablera sig i det svenska språket i framtiden. 

________________________________________________________________ 

Nyckelord: nyord, nyordsbildning, nyordens etablering i svenska språket, kännedom, 
användningsfrekvens, informanterna, svenska språket, svenskan 
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1 Inledning 

Att lära sig ett språk är inte lätt och inte heller något som är gjort i en handvändning, 

detta är något som språkvetaren och populärhistoriken Fredrik Lindström instämmer 

i. Han har till stora delar av sin yrkeskarriär studerat svenska språket och dialekter, 

ordens historia samt hur språket utvecklas. I sitt tv-program Värsta Språket, säsong 

1, som sändes i SVT1, den 31 oktober år 2002, talar Lindström om just språk och hur 

vi människor utvecklar språket. Han menar att barn är de som hittar på nya ord i 

störst utsträckning med syfte att lära sig språket, att barn är bättre på att använda 

språket för att göra sig förstådda. Lindström tar upp ett exempel där ett barn har 

kommit på ordet köttskal för att definiera ”skinnet på kycklingen”. 

      Alla skapar vi nya ord i språket, inte bara barn, när vi kan tänkas behöva det. 

Svenska Språkrådet och Språktidningen är de som ansvarar för att sammanställa 

listor varje år över nya ord, man kallar de nyordslistor (Språk och folkminnen, 2017). 

Nyordslistorna innehåller nya ord som anknyter till samhällsförändringar och 

samhällsutvecklingen men även trender och mode, politik, ekonomi, miljö m.m. De 

nya orden kallas för nyord (Agazzi, 2015, s.6) och vissa är mer populära än andra. Till 

exempel känner de flesta till ord som groupie, selfie, messa, facebooka och twittra – 

ord som har med sociala medier att göra.  

     Under 2000-talet fram till idag, år 2017, har Språkrådet och Språktidningen 

publicerat ungefär 680 ord i sina nyordslistor, ca 40 nya ord varje år (Språk och 

folkminnen, 2017). Känner vi till alla nyorden? Använder vi dem ofta eller bara vid 

enstaka tillfällen? Finns det ord som vi tror kommer att stanna kvar i svenska språket 

i framtiden? Som språkvetare är jag intresserad av nyordsbildning och varför vi 

bildar nya ord, därför vill jag med min undersökning ta reda på svaren till dessa 

frågor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att studera nyordsbildning, närmare bestämt 

54 nyord från 2000-talet, för att se om nyorden har etablerat sig i det svenska 

språket. Med det menar jag huruvida nyorden tagit sig in i SAOL, Svenska akademins 

ordlista (Språktidningen, 2017). 

     Centrala frågor i min undersökning är: 

• Hur väl känner människor till nyorden från nyordslistorna åren 2000-2015?  

• Hur ofta eller sällan använder vi orden? Finns det nyord vi alltid eller aldrig 

använder? 

• Tror informanterna att nyorden är här för att stanna eller inte? Hur många av 

nyorden finns idag med i SAOL – alltså hur många har överlevt? 

• Har människor större kännedom om och användningsfrekvens av nyord som 

är engelska lånord? Tror man att de nyord som är engelska lånord kommer 

finnas kvar i språket i större utsträckning än svenska nyord?  

• Finns det skillnader eller likheter mellan hur män och kvinnor samt olika 

åldersgrupper svarat i undersökningen? 

1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att endast undersöka nyordslistor från åren 2000, 2005, 

2010 och 2015. Det totala antalet ord som undersöks är 54, varav 24 är engelska 

lånord. Sammanlagt finns det 170 ord från dessa nyordslistor och avgränsningen till 

54 motiveras med att undersökningen skulle i annat fall ha blivit för stor. 

     Jag har även valt att inte redovisa eller diskutera informanternas svar på den sista 

frågan i enkäten, Vilket är ditt favoritord i svenska språket?, då den inte bidrar med 

någon avgörande information till min undersöknings syfte eller frågeställningar. 

  

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel 2 behandlar bakgrund och tidigare forskning. 

Kapitel 3 presenterar material och metod samt datainsamlingen, databearbetningen 

och reliabiliteten. I kapitel 4 redovisas enkätundersökningens resultat. I kapitel 5 

analyseras och diskuteras resultatet samt val av metod. I kapitel 6 presenteras 

undersökningens slutsats och framtida forskning diskuteras. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras bakgrund och tidigare forskning om nyordsbildning, 

ordförståelse och engelskans influenser på det svenska språket. 

2.1 Nyordsbildning 
I takt med att samhället förändras, förändras även språket. Nya förändringar inom 

politik, ekonomi, teknik och vetenskap avspeglas i språket, likt miljöförändringar, 

katastrofer och krig. Vissa förändringar är mer positiva än andra. Lena Moberg 

skriver i sin bok Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet (2000, s.8) att 

”varje tid har sitt ordförråd”. Hon menar att nya ord och uttryck etableras inom 

språket i samband med hur samhället förändras. Birgitta Lindgren som är ansvarig 

för Språkrådets nyordsarbete skriver i nyordslistan från år 2005, att 2005 var ett år 

som präglades av naturkatastrofer som tsunamis och orkaner, vidare avspeglar det 

sig i språket då till exempel ordet krisväska etableras. År 2005 ägnar man sig till 

vardags åt spel på internet och ord som nätpoker och nätbingo uppstår likt ordet 

mp3-spelare som vi använder när vi laddar ner musik och blir då poddare. Även 

yrket bloggare etableras och i Stockholmstrakten börjar man betala trängselskatt vid 

biltullar. (Språk och folkminnen, 2017) 

     Svenska Språkrådet, tidigare Språknämnden, har sedan 1940-talet arbetat med att 

samla in ord och presenterat dem för allmänheten. Varje år ger Språkrådet 

tillsammans med Språktidningen ut en nyordslista. (Språk och folkminnen, 2017) 

     Birgitta Agazzi skriver i sin bok Nyord i svenskan. Blogg, fulbryt, pudla, 

rondellhund och andra nytillskott från A till Ö (2015, s.7), att Språkrådet har en 

folkbildande uppgift vilket innebär att alla språkvårdare bör känna till förändringar i 

svenskan likväl ha kännedom om nyord och språkliga trender. Till en början låg 

nyordsarbetet på de anställda vid Språkrådet och först år 2002 började man anlita 

nyordsexcerpister. Det är utomstående frivilliga som har till uppgift att studera 

dagstidningar varje dag och skicka in listor med nyord månadsvis till Språkrådet. 

Allmänheten är också välkommen att skicka in nya ord de hört eller läst (Agazzi, 

2015, s.8). 

2.1.1 Ordbildningstyper 
Ett nyord är ett nytt ord i svenska språket och när nya ord bildas kan det gå till på 

flera sätt (Språk och folkminnen, 2017). Agazzi (2015, s. 13) skriver att nya ord 
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uppstår av sammansättningar, avledda sammansättningar, retrogarderingar, 

retronymer, initialord, teleskopord, korta ord och rotavdelningar. Agazzi talar 

också om ord från andra språk som kallas för direktlån, betydelselån och 

översättningslån samt om ord som är bildade till namn: geografiska namn, 

organisationsnamn och varumärken. Nedan redogörs de olika ordbildningstyperna 

Agazzi redogör för i sin bok (2015, s.13-20). 

     Sammansättningar uppstår först när två ord slås samman. Det finns olika typer av 

sammansättningar och en är retrogarderingar som innebär att ett verb uppstår ur ett 

sammansatt substantiv, exempelvis klimatmärka från klimatmärkning. Fler exempel 

på retrogarderingar är: flyttstajla, orosanmäla, vinstvarna, genusploga och 

klimatbanta. Det finns också sammansättningar som kan vara avledda 

sammansättningar där ett ord bildats som avledning till ett sammansatt ord eller en 

fras. Det betyder att man lägger till ändelsen –a eller  ändelserna -isera, -ism, -ig till 

ordet. Exempelvis: klimatbantare, fotobombare, mobilsurfare och fulparkerare. 

(2015, s.13) 

     Enligt Agazzi finns det något som kallas retroord, så kallade retronymer.  Det är 

nya ord för gamla företeelser. En akustisk gitarr är en retronym med syftet att skilja 

en vanlig gitarr från en elgitarr. Vi säger tjock tv och platt tv för att understryka 

vilken typ av tv vi talar om. Vår tids nya former av mobiltelefon har däremot inte fört 

med sig någon retronym för ”vanlig telefon”. Vi tycker att ord som kameramobil, 

smartmobil och tidningsmobil är omständliga och använder oftast bara mobil. (2015, 

s.14) 

     Andra ordbildningstyper är som tidigare nämnts initialord, vilket betyder att en 

förkortning har börjat användas som ett vanligt ord. Hbtq, lchf, mp3(-spelare), 

rot(avdrag), rut(avdrag), sms och yolo är sådana. Teleskopord är ord som dragits 

ihop eller är delar av ett längre ord: blogg, bloppis, shopaholic, spim och vårdotek. 

När man tar roten av ett ord och låter det bli ett substantiv utan att lägga till någon 

ändelse får man rotavledningar som sug, tänk, tork, bryt (fulbryt) och släpp 

(boksläpp). Många korta ord är verb som bildas med ändelsen –a. Här menar Agazzi 

ord som adda, appa, detoxa, facebooka, mms:a, pimpa, pitcha, snooza och twittra. 

(2015, s.15) 

     Sedan 1950-talet är engelskan det språk vi lånat flest ord från. Majoriteten av 

orden används i vardagligt bruk och en del av orden är slangartade. Ett direktlån är 

ett direkt övertagande av främmande ord, outfit och umami, skriver Agazzi. När man 
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tar in en ny betydelse till ett ord, vintage och triangulering, kallar man det 

betydelselån. När man gör en översättning av ett främmande ord, betalvägg och 

fickpark, kallar man det översättningslån. (2015, s.17) 

     Ord som är bildade till namn kan vara ord som Odellplatta, Kalle Anka-logistik, 

lex Sarah-anmäla och timellare vilka kallas personnamn. Agazzi menar att andra 

typer av nyord kan vara geografiska namn som pajalagröt och 

Stockholmsvegetarian, eller organisationsnamn som säpojogg. Exempel på 

varumärken är ord som conversesjukan, fejsboka, ogooglebar, padda, podda, 

tobleronepolitik, twittra och youtuba. (2015:19) 

2.1.2 Tidigare forskning om nyordsbildning 
Den forskning som har bedrivits och bedrivs om nyordsbildning är mycket 

begränsad. Språkrådet har hittills endast gett ut samlingsvolymerna Nyord i 

svenskan från 40-tal till 80-tal (1986), Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-

talet (2000) och Nyord i svenskan. Blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra 

nytillskott från A till Ö (2015). Böckerna är skrivna av ansvariga för nyordsarbetet på 

Språkrådet och beskriver hur nya ord blir till samt vilka ord som är relevanta för 

respektive årtal/decennium.  

     Språkrådet och Språktidningen samarbetar vid sammanställningen av 

nyordslistorna och i mars 2017, genomförde Språktidningen en undersökning om hur 

många nyord mellan åren 2007-2014 som överlevt och finns med i senaste upplagan 

av SAOL (2015). Man talar om nyordens etablering i det svenska språket. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av databaser och sökmotorn Google. 350 

nyord i nyordslistorna mellan åren 2007-2014 undersöktes. Man har delat in nyorden 

efter användningsfrekvens och klassat de som etablerade (ord som används dagligen 

i media), vanliga (ord som används i något mindre utsträckning), sällsynta (ord som 

förekommer sporadiskt vid ett fåtal tillfällen under det senaste året) och döda (ord 

som inte använts i medierna eller använts under 2016/2017). Undersökningen visade 

att vart tredje ord från nyordslistorna år 2007-2014 har tagits med i SAOL. 

(Svensson, 2017)   

     Vidare finns forskning om nyordsbildning i kombination med ordförståelse. Maria 

Ålander (1999) har gjort en undersökning om användning och ordförståelse av 55 

svenska nyord mellan åren 1987-1998. Ålanders resultat visar på låg ordförståelse 

och låg användningsfrekvens av nyorden. Hennes undersökning visar vidare att 
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nyord som etablerat sig i svenskan förstås i större utsträckning än övriga och används 

mer frekvent. 

2.2 Tidigare forskning om ordförståelse 
Definitionen av begreppet ordförståelse lyder enligt Nils Frick & Sten Malmström 

(1983) på följande vis: förståelsen av enskilda ord. De har tillsammans genomfört en 

undersökning om hur 700 ord förstås och missförstås i svenskan och namngivit den 

Språkklyftan. Undersökningar gjordes under år 1971, 1974 och 1975 då 700 

informanter fick besvara frågor om ordförståelse. Informanterna i studien var 

deltagare i Arbetsmarknasstyrelsens kurser vid 7 AMU-center och varje grupp av 

deltagare har fått besvara en lista med 100 ord. Svarsfrekvensen varierade mellan 90-

100 svar per ord. (Frick & Malmström, 1983, s.10)  

    De 700 ord som valdes ut till undersökningen var ”sådana som är aktuella för en 

svensk i sociala, vardagsekonomiska, politiska och fackliga sammanhang” (1983, 

s.10). Syftet var att mäta hur man uppfattar ord när man läser eller hör dem (Frick & 

Malmström, 1983, s.13). Resultatet av undersökningen visade att 70 % anser sig 

förstå orden och 10 % har tolkat ordens betydelse fel. Frick & Malmström (1983, s.16) 

går djupare in på hur ord feltolkas. De menar att man kan dela in feltolkningarna i 

grupper om feltolkningar. Sådana feltolkningar kan vara styrda av ljudlikhet, 

förväxlingar med ord som har motsatt betydelse, annan förväxling med ord som 

berör samma område, svårigheter att hålla isär olika betydelser av ett och samma ord 

och till sist svårigheter vid ordsammansättningar.  

     Efter Frick & Malmströms Språkklyftan har endast två större undersökningar i 

Sverige gjorts. Studier över ordförståelse av Peter Cassirer år 1977 och Svåra ord av 

Olle Josephson år 1982.  

     En mindre om än mer aktuell studie om ordförståelse har gjorts av Anna 

Gustavsson och David Håkansson år 2010. De har studerat de tidigare 

undersökningarna som ovan nämnts med syfte att försöka svara på frågan: Har 

språkklyftan ändrats? Gustavsson & Håkansson (2010) har försökt att göra en 

liknande studie som Frick & Malmström (1983), de har samma tillvägagångssätt med 

undantaget antal deltagare. Gustavsson & Håkansson (2010) har endast 40 deltagare 

till skillnad från Frick & Malmströms 700 (1983).  

     Richard Domeij och Olle Josephson skriver i sin bok Språkklyftan har minskat 

(2006, s.4-5) hur Skatteverket TNS Gallup gjort en undersökning år 2005 över 
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”förståelsen av ord som frekvent förekommer i texter av skrivna av Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten undersöks”. Gustavsson & Håkansson (2010) jämför Frick 

& Malmströms (1983) resultat med Domeij & Josephsons (2006) och sina egna och 

kommer fram till att språkklyftan fortfarande finns kvar. Undersökningen visar 

vidare att även om vi har blivit något bättre på att förstå en del svåra ord, finns det 

fortfarande skillnader gällande hur hög eller låg ordförståelsen är utifrån ålder och 

utbildningsnivå. 

2.3 Engelskans influenser på det svenska språket 

Vi har sedan lång tid tillbaka i historien lånat ord från andra språk; främst tyskan, 

franskan, och engelskan. Mall Stålhammar skriver i sin bok Engelskan i svenskan. 

Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser (2010, s.22) om begreppet 

lånord som ett svårtolkat begrepp. Stålhammar anser att begreppet ordlån passar sig 

bättre då ”ordlån är ett sätt att utöka ordförrådet”, likt Agazzi (2015, s. 17) som anser 

att lån är något man lämnar tillbaka, vilket man inte kan göra med ord. Hon anser att 

importord är det uttryck som passar sig bäst. Språkrådet skriver om engelska lånord 

på sin hemsida och i nyordslistorna är de markerade med typen [eng. /från eng.] 

(Språk och folkminnen, 2017). Jag väljer därför att hålla mig till definitionen 

engelska lånord.  

     Människor som dagligen arbetar med engelska termer, som bland annat forskare 

och företag med internationella kontakter kommer i kontakt med engelska lånord. 

Stålhammar redogör för hur engelskan blir som ett hjälpspråk, lingua franca (2010, 

s.29). Att vi lånar ord från engelskan har att göra med hur samhället och kulturen 

förändras, till exempel kan vi se att det skedde en ökad användning av engelska och 

engelska lånord i svenska språket efter andra världskriget. Detta mest på grund av att 

importen av varor ökade från USA vid den tiden (Stålhammar, 2010, s.39). Ända 

sedan 1200-talet har svenskan influerats av engelska lånord och till en början var det 

ord som hade med handel och sjöfart att göra och engelskt vardagsliv. Redan på 

1600-talet kommer ordet singel (1659) och under 1700-talet parlamentsman (1715) 

samt parlamentsledamot (1715). Under 1800-talet utvecklas industrierna precis som 

tekniken och vetenskapen, nu kommer ord som city (1880), slum (1888), vegetarian 

(1887), sandwich (1871) och paj (1883). 1900-talet är ett århundrade som präglas av 

världskrig och stora förändringar inom politiken och tekniken. (Stålhammar, 2010, 

s.41-62) 
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     Importen av engelska lånord ökade kraftigt efter andra världskriget. Under 50- och 

60-talet importerades upp emot 700-1000 ord per årtionde, som sedan sjönk till ca 

400 ord per årtionde. Ord som koncentrationsläger (1902) och ingenmansland 

(1917) kom med krigen. Strong (1922) och tuff (1923) är nya ord som beskriver 

egenskaper och trubbel (1935) är ett nytt ord för besvär. Ordet okej (1938) bygger på 

uttrycket all correct. När krigen är över och man under 1960-talet börjar förhålla sig 

till nya samhällsfrågor kommer ord som könsroller (1961), ungdomskultur (1964), 

konsumtionssamhället (1968) och kärnfamiljen (1969). Ord som feedback (1964), 

workshop (1970-tal), nisch och nätverk (1960-tal) etableras. (Stålhammar, 2010, 

s.63-87) 

     Medicinska lånord för termer som till exempel plötslig spädbarnsdöd (1970-talet), 

galna ko-sjukan (1990) och vinterkräksjukan (2001) slår sig starka. Vi blir mer och 

mer miljömedvetna och lånar ord som växthuseffekten (1988) och ozonhål (1986). 

Ord som förekommer i samhälls- och kulturdebatten är elitism och pluralism (1970-

tal). Komma ut ur garderboken kommer år 1979 och queer under 1990-talet. Vi ser 

även att under 1990-talet kommer ord som streetsmart, date, loser, hinta, dissa, 

outfita, suga, chilla och high five. (Stålhammar, 2010, s.88-94) 

     Listan kan göras lång över vilka ord som kommer från engelskan men något som 

är intressant är hur vi förhåller oss till dem. Jan Einarsson (2007, s.232-234) menar 

att orsaken att engelskan har tagit stor plats i svenska språket är just eftersom det är 

ett världsspråk. Vidare har en undersökning gjorts av Harriet Sharp åren 2001 och 

2003, gällande hur man använder engelska av tal i Sverige bland affärsmän och 

ungdomar. Sharp kom fram till att affärsmännen använder mer affärsengelska än 

ungdomarna, samt att unga män använder engelska tre gånger så mycket som 

kvinnor. (2001,2003) 

3. Metod och material 
I det här avsnittet kommer jag att redovisa mitt val av metod, urval, datainsamlingen 

och databearbetningen samt reliabiliteten. 

 3.1 Metod 
För att undersöka kännedom om och användningsfrekvens av nyord under 2000-

talet samt nyordens etablering i svenskan har jag valt att göra en kvantitativ studie, 

nämligen en enkätundersökning. Trost & Hultåker skriver att det kan vara lämpligt 
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att göra en kvantitativ studie om man vill kunna säga att x antal av befolkningen 

tycker si och y antal tycker så (2016, s.22). En enkätstudie är ett bra verktyg för att 

kunna formulera tydliga frågor, både slutna och öppna (Körner & Wahlgren, 2015, 

s.15). Då majoriteten av frågorna i enkäten är slutna frågor där informanterna 

ombeds att kryssa i eller ringa in redan givna svarsalternativ, har en kommentarsrad 

infogats efter varje fråga med syfte att täcka in andra möjliga svarsalternativ än de 

angivna. (Körner & Wahlgren, 2015, s.16) 

     Till att börja med skrevs orden upp från A-Ö i fallande ordning med årtalen efter 

varandra. För att välja ut 40 ord på ett systematiskt och objektivt sätt, när alla årtal 

har olika antal nyord, togs först vart tionde ord ut i ordningen från 2000-2015. Sedan 

togs vart sjunde ord ut i ordningen från 2000-2015, följt av vart tredje ord i 

ordningen från 2000-2015 och slutligen togs det första ordet ut i ordningen från 

2000-2015. Målet var att ta ut 10 ord av varje nyordslista. 

 

3.2 Material  
Materialet som studerats i denna undersökning är fyra nyordslistor som publicerats 

år 2000, 2005, 2010 och 2015. Sammantaget innehåller de fyra nyordslistorna 170 

nyord och av dem har 54 stycken valts ut till enkätundersökningen. Urvalsmaterialet 

utgör ca 32 % av alla nyord som sammanlagt publicerats under åren 2000, 2005, 

2010 och 2015. Nyorden från respektive årtal finns att läsa i bilaga 1.  
     De ord som anses vara lånord från engelskan har markerats i Språkrådets ordlistor 

som engelska lånord, jag har inte på egen hand bestämt vilka ord som är engelska 

lånord eller inte (se bilaga 1). 24 nyord är lånord från engelskan, 10 av dem kom med 

i urvalsmetoden ovan och de resterande 14 fick ett eget avsnitt i enkäten som 

behandlar kännedom om orden, användningsfrekvens och nyordens etablering 

svenskan. De engelska lånorden är 3 ord från år 2000, 9 år från år 2005, 3 år från 

2010 och 9 ord från år 2015. De 14 ord som fick ett eget avsnitt i enkäten är 

trafficking, transponder, spim, smartball, poddsändning, flyttstajla, facebooka, 

youtuber, vejpa, svischa, mansplaining, douche, cosplay, och svajpa (se bilaga 1). 

     Några av de 24 engelska lånorden är direktlån, alltså ord som stavas likadant och 

betyder samma sak på engelska och svenska, ex: trafficking, douche, cosplay, och 

några översättningslån, ett översatt engelskt ord, ex: kulturell appropriering. 

(Moberg, 2000, s.15) 
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3.3 Enkäten  
Enkäten som använts i undersökningen redovisas i bilaga 2. Titeln är Feministpappa, 

selfie, kungspudel, vinstvarning – nya ord i svenskan under 2000-talet. Enkäten 

skapades på webbsidan surveymonkey.com för att valmöjligheterna till en snygg och 

passande layout var flera samt att programmet själv analyserar svaren och tillgodoser 

användare statistik, något som underlättar databearbetningen. 40 exemplar av 

enkäten delades även ut i pappersform på Friskis och Svettis 2016-03-16 som 

komplement till webbenkäten. 

    Enkäten består mestadels av slutna frågor där informanterna uppges kryssa i eller 

ringa in det alternativ de tycker stämmer bäst överens med deras egen uppfattning. 

Efter varje fråga finns en rad för kommentarer med syfte att ge informanterna goda 

förutsättningar att eventuellt motivera sina svarsval om så kan komma att behövas. 

Enkäten avslutas med en öppen fråga, nämligen Vilket är ditt favoritord i svenska 

språket? Även där finns ett alternativ för informanterna att kryssa i, nämligen Har 

inget favoritord. 

     Informanterna ombeds först att svara på frågor om deras ålder samt vilket kön de 

tillhör. Vid sammanställningen av resultatet har informanterna sedan indelats i 

grupper om unga (20-35), medelålders 36-65) och äldre (66+). De tre 

könskategorierna är man, kvinna och övrigt. Syftet är att enkätundersökningen ska 

innehålla ett representativt urval som ska kunna representera delar av befolkningen. 

Man ska kunna säga att x antal procent av befolkningen är kvinnor och y är män och 

de tycker si eller så, därmed valet av könskategorierna man och kvinna (Trost & 

Hultåker, 2016, s.29). Motiveringen till valet av övrigt istället för exempelvis hen 

eller den är att någon kanske inte vill uppge sitt kön överhuvudtaget eller identifierar 

sig som något annat.  

     Informanterna har fått svara på tre frågor för varje årtal: Har du hört följande 

ord? Hur ofta använder du följande ord? Tror du att följande ord kommer att 

finnas kvar i framtiden? De tre sista frågorna i enkäten handlar om nyord som är 

engelska lånord och frågorna är utformade på följande vis: Svenska språket influeras 

av engelskan följt av samma frågor som ovan ställts om de övriga orden i enkäten. 

     Frågeformuleringen i enkäten ser ut på följande vis, där första frågan som 

behandlar kännedom lyder: Har du hört följande ord? Nästa fråga som behandlar 

användningsfrekvens är frågan: Hur ofta använder du följande ord? och den sista 

frågan som behandlar nyordens fortlevnad är: Tror du att följande ord kommer att 
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finnas kvar i svenska språket i framtiden? 

     Frågorna om kännedom och nyordens etablering i svenskan har två 

svarsalternativ: ja och nej. Frågan om användningsfrekvens har fyra alternativ: ofta 

(en gång i veckan), sällan (en gång i månaden), vid speciella tillfällen och aldrig. De 

informanter som svarar vid speciella tillfällen uppmanas att skriva när i 

kommentarsfältet. Enkäten är uppdelad i olika delar där samma frågor återkommer 

medan nyorden ändras efter vilket årtal som står i fokus. Först får informanterna 

svara på de tre frågorna om kännedom, användningsfrekvens samt nyordens 

etablering i svenskan för år 2000, sedan 2005, följt av år 2010, 2015 och till sist de 

engelska lånorden.  

     Nyorden presenteras i följande ordning; 2000, 2005, 2010, 2015 och engelska 

lånord. Det föll sig logiskt att ställa frågor om orden i samma ordning för att få en 

tydlig struktur och lättare kunna analysera svarsresultaten. 

 

3.4 Informanterna 
Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval av informanter: dels ett obundet 

slumpmässigt urval, dels ett slumpmässigt stratifierat urval. Det obundna 

slumpmässiga urvalet innebär att jag från början inte vetat vilka som kommer att 

svara på enkäten, inte heller deras ålder eller kön. Slumpen har avgjort vilka som har 

svarat på enkäten som publicerats på min Facebooksida. Däremot är urvalet av 

ålderskategorin äldre ett slumpmässigt stratifierat urval då jag valt att fokusera på en 

specifik åldersgrupp, 66+. (Trost & Hultåker, 2016, s. 34–35) 

     Populationen består av 100 informanter, 71 uppger sig vara kvinnor och 27 män. 

Av de resterande två som fyllt i fältet Kommentar, svarar en ”vill inte svara” och den 

andra svarar ”e tjänster”. De svarande har delats upp i olika målgrupper, nämligen: 

unga (20-35), medelålders (36-65) och äldre (66+). Svarsfrekvensen varierar mellan 

80-100 svar per fråga beroende på frågeställning. 

     Informanterna som deltagit i undersökningen kommer från regionen Mälardalen i 

centrala Sverige. 

     Informanterna har upplysts om att enkäten är helt och hållet anonym och att de 

närsomhelst kan avsluta sin medverkan. Tabellen nedan visar fördelning efter ålder 

och kön. 
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Tabell 1. Åldersgrupper och könsfördelning av informanterna 

Kön  Unga Medelålders Äldre Inte svarat Totalt 
Kvinnor 23 27 20 1 71 
Män  5 8 8 6 27 
Övrigt - - - 2 2 
Summa 28 35            28 9 100 

3.5 Datainsamling 

Enkäten är skapad via webbsidan surveymonkey.com med syfte att underlätta 

datainsamlingen samt databearbetningen. Via webbsidan publicerades enkäten på 

min personliga Facebooksida under tidsperioden 2017-03-06 – 2017-04-03 med 

syfte att nå ut till så många människor som möjligt. En webbenkät är lättillgänglig 

och kan delas vidare av vänners vänner samtidigt som de som deltar i enkäten har 

möjlighet att själv bestämma när och var de ska svara. Majoriteten av mina vänner på 

Facebook är mellan 18 och 65 år och jag tycker att det ger undersökningen en bred 

repertoar i när det gäller åldern på informanterna. 

     Med syfte att samla in svar från åldersgruppen äldre delades enkäten ut i fysisk 

papperskopia på Friskis & Svettis i 2017-03-16. Enligt Friskis & Svettis statistik deltar 

uppemot 100 pensionärer på passen ”Seniorklubben” och ”Gympa soft” som inföll sig 

den förmiddagen. Målet var att samla in totalt 100 svar för att sedan analysera dessa 

utifrån undersökningens syfte. 60 svarade via min Facebooksida och 40 på Friskis 

och Svettis. Ingen av informanterna avböjde eller avbröt sin medverkan i 

undersökningen.  

     Hög eller låg grad av standardisering innebär enligt Trost & Hultåker ”graden till 

vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade” (2016, 

s.57). Enkäten som publicerats på Facebook har besvarats på dator eller mobiltelefon 

alternativt surfplatta. Informanter som svarat via webben har själva kunnat välja när 

och var de vill svara, till exempel i lugn och ro hemma. Informanterna som svarat på 

Friskis och Svettis har varit på väg till eller från ett träningspass och inte själva 

kunnat välja när de ska svara. Svarssituationen har inte varit densamma för alla 

informanter, vilket kan leda till en lägre grad av standardisering (Trost & Hultåker, 

2016, s.57). Däremot har alla 100 informanter ställts exakt samma frågor då 

webbenkäten och papperskopian är identiska, vilket i sig innebär en hög grad av 

standardisering. Det finns alltså skillnader mellan vilka förutsättningar de 60 som 

svarat på webben haft jämfört med de 40 som svarat på Friskis & Svettis. Min 
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bedömning är att detta inte ska ha alltför stor inverkan på resultatet.  

     Trost & Hultåker (2016, s.58) nämner att målet när man ger ut en enkät är att alla 

som förväntas svara ska få tillgång till den samtidigt och att förhållandena då 

informanterna svarar ser likadana ut. Dock ser inte verkligheten ut så, precis som i 

min undersökning. Trost & Hultåker menar att någon besvarar enkäten till 

morgonkaffet, någon efter en lång arbetsdag. Någon är på dåligt humör, någon är på 

bra humör. Detta behöver inte påverka trovärdigheten i svaren eller på något sätt 

innebära att svaren inte är tillförlitliga, det är bara så verkligheten ser ut.  

3.6 Databearbetning 
Jag har genomfört databearbetningen med hjälp av ett datainsamlingsprogram på 

webbsidan surveymonkey.com där enkäten skapades. Programmet har räknat ut och 

sammanställt, både i procent och i antal, hur många som svarat vad på vilka frågor 

utefter kön och ålder. Jag har enkelt kunnat kryssa i alternativ som kön och ålder i 

programmets jämförandefunktion för att kunna jämföra om man har svarat lika eller 

olika på frågorna i enkäten. 

     Programmet har räknat ut x antal procent som svarat vad på en fråga samt hur 

många informanter dessa procent är. Kommentarerna som informanterna skrivit har 

samlats i en lista efter varje fråga. Det är möjligt att analysera en enkät i taget för att 

se vad varje enskild informant har svarat eller kommenterat.  

     För att vidare kunna analysera svaren har jag noggrant studerat alla tabeller som 

programmet sammanställt efter varje fråga för att kunna få en helhetsbild av hur 

många som svarat ja eller nej på frågor gällande kännedom och nyordens etablering 

svenskan.  

3.7 Reliabilitet 
När man talar om begreppet reliabilitet menar man hur tillförlitlig och stabil en 

mätning är. Vid kvantitativa studier eftersträvar man hög standardisering – hög 

reliabilitet. Man brukar utgå ifrån kongruens, precision, objektivitet och konstans.   

     Kongruens handlar om likheter mellan de frågor som ställs i en undersökning. 

Trost & Hultåker talar om att man ställer flera frågor på liknande sätt för att få fram 

så många nyanser som möjligt. Precision handlar om hur informanterna svarar, om 

frågorna är utformande på så vis att det är lätt eller svårt att svara, till exempel kryssa 

i ett alternativ eller skriva ett längre svar. Objektivitet handlar om hur forskaren eller 
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intervjuaren sammanställer resultatet av undersökningen. Analyserar man alla 

svaren på samma sätt är objektiviteten hög. Begreppet konstans handlar om att 

attityden till det man undersöker inte förändras så mycket med tiden. (Trost & 

Hultåker, 2016, s.62) 

     Den här enkätundersökningen har hög reliabilitet grundat på hur frågorna är 

utformade på samma sätt gällande varje ord av de 54 nyord som undersöks. 

Informanterna har bara behövt kryssa i eller ringa in svarsalternativ för att få så stor 

precision som möjligt på svaren. När det kommer till objektivitet anser jag att jag 

som samlat in och analyserat svaren gjort på samma sätt vid varje fråga vilket innebär 

att objektiviteten är hög. Beträffande konstans är jag övertygad om att svaren hade 

varit desamma fem eller tio år framåt i tiden.  

     Sammantaget, anser jag att min undersökning har gett mig trovärdiga resultat och 

en tillförlitlig statistik över informanternas kännedom om, användningsfrekvens av 

och över om informanterna tror att nyorden etableras i svenskan eller inte.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultaten av enkätundersökningen. 

4.1 Nyord från år 2000 
Orden som redovisas från år 2000 är messa, rocka fett, e-learning, 

kompetensväxling, vinstvarning, dra ett streck i sanden, dagshandlare, 

portföljmetoden och mervärdesmat. Se bilaga 1. 

4.1.1 Kännedom 
Informanterna har här fått svara på frågan: Har du hört följande ord? I diagram 1 

nedan kan vi se att majoriteten av informanterna, 7 av 10, har hört nyorden från år 

2000 och nästan alla har hög kännedom om orden messa, cookie och uttrycket rocka 

fett. 

 

Diagram 1. Kännedom om nyord från år 2000 

Det ord som flest informanter har hört är messa. Alla män har hört ordet och nästan 

alla kvinnor, 68 av 70 (97 %). Alla män har hört uttrycket rocka fett och ordet cookie 

till skillnad från 63 (93 %) respektive 69 (88 %) kvinnor som svarat ja. Resultaten 

som redovisas nedan i tabell 2, visar att fler män än kvinnor har hört orden messa, 

cookie, e-learning, kompetensväxling, vinstvarning, dagshandlare, portföljmetoden 
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samt uttrycken rocka fett och dra ett streck i sanden. Det enda ord som fler kvinnor 

hört är ordet mervärdesmat. 

Tabell 2. Skillnader i kännedom om nyord från år 2000 mellan kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

Vidare visar resultaten att mer än 80 % av informanterna i de olika åldersgrupperna 

hört ord som messa, rocka fett och cookie. När det gäller ordet messa är det bara en 

ung och en medelålders som svarat nej. Cookie har inte hörts av 2 unga, 2 

medelålders och 4 äldre, resten svarar ja. Andra ord som sticker ut är e-learning, där 

majoriteten av de som hört ordet är medelålders, nämligen 30 av 35 (86 %). 

Kompetensväxling och vinstvarning är ord som fler äldre har hört i jämförelse med 

unga och medelålders. Även ord som dagshandlare, portföljmetoden och 

mervärdesmat har hörts av fler äldre än unga och medelålders. 

     I tabell 3 nedan redovisas skillnader i kännedom om nyord mellan de olika 

åldersgrupperna unga, medelålders och äldre. 

Tabell 3. Skillnader i kännedom om nyord från år 2000 mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

Nyord år 2000 Kvinnor som 
svarat ja 

Män som 
svarat ja 

Messa 97% (68) 100% (22) 
Rocka fett 93% (63) 100% (22) 
Cookie 88% (61) 100% (22) 
E-learning 71% (48) 77% (17) 
Kompetensväxling 54% (37) 73% (16) 
Vinstvarning 46% (32) 82% (18) 
Dra ett streck i sanden 50% (34)  71% (15) 
Dagshandlare 28% (19) 55% (12) 
Portföljmetoden 28% (19) 43% (9) 
Mervärdesmat 24% (16) 20% (4) 

Nyord år 2000 Unga som 
svarat ja 

Medelålders 
som svarat ja 

Äldre som 
svarat ja 

Messa 96% (27) 97% (34) 100% (28) 
Rocka fett 89% (25) 91% (32) 96% (27) 
Cookie 89% (25) 94% (33) 86% (24) 
E-learning 64% (18) 86% (30) 62% (16) 
Kompetensväxling 54% (15) 54% (19) 64% (18) 
Vinstvarning 21% (6) 63% (22) 75% (21) 
Dra ett streck i sanden   71% (20) 54% (19) 36% (10) 
Dagshandlare 32% (9) 29% (10) 43% (12) 
Portföljmetoden 11% (3) 38% (13) 43% (12) 
Mervärdesmat 18% (5) 23% (8) 25% (7) 
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Ord som vinstvarning, portföljmetoden och mervärdesmat är ord som unga inte hört 

i så stor utsträckning, till exempel så har 80 % av alla unga inte hört ordet 

vinstvarning.  Mellan 20-30 % av alla medelålders har inte hört orden dagshandlare 

och mervärdesmat. Mervärdesmat är det ord som alla åldersgrupper har minst 

kännedom om. 

     Uttrycket dra ett streck i sanden har unga mest kännedom om i jämförelse med 

medelålders och äldre. Medelålders har mest kännedom om ordet e-learning i 

jämförelse med unga och äldre samt äldre har mest kännedom om ordet vinstvarning 

i jämförelse med unga och medelålders. Av de tre ord som alla åldersgrupper har stor 

kännedom om, alltså messa, cookie och rocka fett, har äldre störst kännedom om 

ordet messa och rocka fett. Ordet cookie har medelålders störst kännedom om i 

jämförelse med unga och äldre.    

    De fem nyord som man i alla åldersgrupper har störst kännedom om från år 2000 

är orden messa, rocka fett, cookie, e-learning och kompetensväxling. De ord som 

majoriteten inte har så stor kännedom om är mervärdesmat, portföljmetoden och 

dagshandlare. 

4.1.2 Användningsfrekvens 
Låt oss titta på användningsfrekvensen av nyorden från år 2000, alltså hur ofta, 

sällan eller aldrig man använder orden. Här har de svarande fått välja mellan fyra 

olika svarsalternativ: ”ofta, en gång i veckan”, ”sällan, en gång i månaden”, ”vid 

speciella tillfällen” och ”aldrig”.  

     I diagram 2 nedan ser vi den totala användningsfrekvensen av nyorden och man 

kan direkt se att ordet messa sticker ut. Det är det ord som används mest av alla 

nyord från år 2000. Cookie är det ord som används mest sällan och uttrycket rocka 

fett används mest vid speciella tillfällen. De tre orden som används minst är 

dagshandlare, mervärdesmat och portföljmetoden.   

     Ord som används mest vid speciella tillfällen är rocka fett, e-learning och 

kompetensväxling. De svarande uppger att de använder orden ”vid ett relevant 

tillfälle” (se bilaga 4). 
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Diagram 2.  Användningsfrekvens nyord år 2000 

I diagram 3 nedan ser vi att ordet messa används ofta av 47 kvinnor (70 %) och 12 

män (54 %). Diagrammet visar också att fler män än kvinnor använder ordet mer 

sällan och vid speciella tillfällen. Informanterna svarar att de använder messa vid 

speciella tillfällen så som ”i telefon eller samtal” eller ”typ kan du messa mig”(se 

bilaga 4). 

 

Diagram 3. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av ordet messa 

Tittar vi närmare på ordet cookie i diagram 4 nedan, ser vi att det används i större 

utsträckning mer sällan eller aldrig än ofta. Bara 3 (5 %) av kvinnorna använder ordet 

ofta och 5 (24 %) av männen. Det är dessutom fler kvinnor än män som aldrig har 

hört ordet. 23 % uppger att de använder cookie vid tal om fikabröd, ”när datorn 
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hänger sig eller strular” och” när datorn t ex blir seg” (se bilaga 4). 

 

Diagram 4. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av ordet cookie 

I diagram 5 nedan kan vi se att rocka fett aldrig används av majoriteten av både 

kvinnor och män. Användningsfrekvensen är likvärdig hos män och kvinnor huruvida 

man använder ordet sällan och vid speciella tillfällen. Inga män använder rocka fett 

ofta medan 3 (4 %) av kvinnorna gör det.  

 

 

Diagram 5. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av uttrycket rocka 

fett 

De informanter som svarat att de använder rocka fett vid speciella tillfällen menar att 

de använder ordet ”med arbetskamrater, skämtsamt”, ”om jag på skämt vill uttrycka 

mig lite roligt och framhäva att något är riktigt bra” samt ”när tillfälle dyker upp, inte 

alltför vardagligt” (se bilaga 4). 

     I tabell 4 nedan redovisas skillnader i användningsfrekvens av nyorden mellan 

åldersgrupperna. Resultatet redovisas på så vis att majoriteten av exempelvis ordet 

messa används av unga medan majoriteten av medelålders aldrig använder ordet 

cookie. Tabellen visar alltså hur ofta, sällan, vid speciella tillfällen eller aldrig 
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majoriteten av informanterna i respektive åldersgrupp använder orden. 

 

Tabell 4. Skillnader i användningsfrekvens av nyord från år 2000 mellan åldersgrupper  

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Nyordens etablering i svenskan 
Låt oss nu titta närmare i diagram 6 om informanterna tror att nyorden från år 2000 

kommer att finnas kvar i framtiden i svenska språket. 

 

Diagram 6. Ja respektive nej-svar på frågan: Tror du följande ord kommer att finnas kvar 

i svenska språket? 

Mer än hälften av alla svarande tror att ord som messa, cookie, kompetensväxling, e-

learning, vinstvarning, rocka fett och dra ett streck i sanden kommer att finnas kvar i 

svenskan i framtiden. De tre ord som man tror mest på är messa, cookie och 

kompetensväxling medan de tre ord man absolut inte tror finns kvar är dagshandlare, 

Nyord år 2000 Unga  Medelålders  Äldre  

Messa Ofta Ofta Ofta 
Rocka fett Aldrig Aldrig Aldrig 
Cookie Ofta  Sällan Ofta 
E-learning Aldrig Aldrig Aldrig 
Kompetensväxling Aldrig Aldrig Aldrig 
Vinstvarning Aldrig Aldrig Aldrig 
Dra ett streck i sanden Aldrig Aldrig Aldrig 
Dagshandlare Aldrig Aldrig Aldrig 
Portföljmetoden Aldrig Aldrig Aldrig 
Mervärdesmat Aldrig Aldrig Aldrig 

24 
 



mervärdesmat och portföljmetoden. Flera av de svaranden har uppgivit i 

kommentarsfältet att många ord känner man inte till, man har aldrig hört talas om 

dem, vilket gör det svårt att förutspå om de kommer finnas kvar i svenskan eller inte i 

framtiden. 

     Av de 10 nyorden från 2000 har 4 ord etablerat sig i SAOL (2015). De är messa, 

cookie, vinstvarning och mervärdesmat. 

4.2 Nyord från år 2005 
Nyorden som redovisas från år 2005 är bloggare, estetisk kompetens, gonnabe, 

kungspudel, mobilvirus, paltkoma, podda, poddradio, snackis och kreddig.  

Se bilaga 1. 

4.2.1 Kännedom 
Samtliga informanter (90 %) har kännedom om nyorden från år 2005. I diagram 7 

nedan ser vi att alla har hört ordet bloggare, lite upp emot 80 % och mer har hört 

orden snackis, kreddig och poddradio. Kännedomen om nyorden är överlag hög. 

      

Diagram 7. Kännedom om nyord från år 2005 

Vidare visar tabell 5 nedan skillnader i kännedom om nyorden mellan kvinnor och 

män. Vi ser att alla män och kvinnor har hört ordet bloggare. Alla män har hört ordet 

snackis. Något fler kvinnor har kännedom om orden estetisk kompetens, gonnabe, 

kungspudel, paltkoma, poddradio och kreddig i jämförelse med männen. Orden 
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mobilvirus, podda och snackis är ord som männen har större kännedom om än 

kvinnorna. 

Tabell 5. Skillnader i kännedom om nyord från år 2005 mellan kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare visar resultaten att alla åldersgrupper har kännedom om ordet bloggare. Hög 

kännedom om ord har alla åldersgrupper om orden snackis och kreddig. Resultaten i 

tabell 6 nedan visar att unga och medelålders har större kännedom än äldre om 

orden podda och poddradio. Unga har större kännedom än medelålders om orden 

med ca 5-10 %. Alla åldersgrupper har låg kännedom om ordet gonnabe men äldre 

har mycket låg kännedom om ordet, bara 18 % har svarat ja till skillnad från 39 % 

unga 37 % medelålders. Äldre har också minst kännedom om ordet estetisk 

kompetens av alla åldersgrupper. Medelålders har högre kännedom om orden 

estetisk kompetens, kungspudel, paltkoma och snackis i jämförelse med unga och 

äldre. Unga och medelålders har samma kännedom om ordet mobilvirus, något lägre 

än de äldre dock.  

Tabell 6. Skillnader i kännedom om nyord från år 2005 mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

Nyord år 2005 Kvinnor som 
svarat ja 

Män som svarat 
ja 

Bloggare 100% (66) 100% (21) 
Estetisk kompetens 66% (42) 60% (12) 
Gonnabe 35% (23) 30% (6) 
Kungspudel 70% (46) 65% (13) 
Mobilvirus 77% (51) 86% (18) 
Paltkoma 82% (54) 80% (16) 
Podda 78% (51) 85% (17) 
Poddradio 86% (57) 85% (17) 
Snackis 98% (65) 100% (21) 
Kreddig 98% (65) 95% (20) 

Nyord år 2005 Unga som 
svarat ja 

Medelålders 
som svarat ja 

Äldre som 
svarat ja 

Bloggare 100% (25) 100% (34) 100% (27) 
Estetisk kompetens 61% (17) 69% (24) 46 % (13) 
Gonnabe 39% (11) 37% (13) 18% (5) 
Kungspudel 50% (14) 71% (25) 69% (19) 
Mobilvirus 71% (20) 71& (25) 82% (23) 
Paltkoma 75% (21) 83% (29) 69% (19) 
Podda 86% (24) 80% (28) 54% (15) 
Poddradio 89% (25) 86% (30) 64% (18) 
Snackis 75% (25) 97% (34) 93% (26) 
Kreddig 96% (24) 94% (33) 96% (27) 
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Över 80 % av informanterna säger sig ha hört orden bloggare, paltkoma, poddradio, 

snackis och kreddig. De är de fem ord man har störst kännedom om av alla nyord 

från år 2005. Det ord som majoriteten av alla åldersgrupper inte hade hört var 

gonnabe och omkring hälften av informanterna känner inte till ordet estetisk 

kompetens.   

4.2.2 Användningsfrekvens 
Likt nyorden från år 2000 har informanterna kryssat i hur ofta eller sällan de 

använder nyorden från år 2005. Även här har de fått välja mellan fyra olika 

svarsalternativ: ”ofta, en gång i veckan”, ”sällan, en gång i månaden”, ”vid speciella 

tillfällen” och ”aldrig”. 

     Resultaten i diagram 8 visar användningsfrekvensen av nyorden från år 2005. De 

ord som används ofta är bloggare, kreddig och snackis men bara ca 20-30% av 

informanterna använder orden ofta. Samma ord används i större grad mer sällan än 

ofta. Ord som används mest vid speciella tillfällen är kungspudel, mobilvirus, 

paltkoma och kreddig. Närmare hälften av orden används aldrig. Gonnabe och 

kungspudel är de ord som i störst utsträckning aldrig används följt av estetisk 

kompetens och podda.   

    Flera av informanterna har kommenterat när de använder ordet paltkoma. De 

uppger att de använder ordet ”när jag är trött”, ”paltkoma = jättemätt” och ”när jag 

hamnat i paltkoma”. För flera kommentarer om användning av nyord vid speciella 

tillfällen se bilaga 4. 

 

 

Diagram 8. Användningsfrekvens av nyord från år 2005 
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När det gäller skillnader mellan kvinnor och män och hur ofta eller sällan de 

använder nyorden från år 2005 ser användningsfrekvensen likvärdig ut. Ungefär 25 

% av alla kvinnor och män använder ordet bloggare ofta, männen använder det mer 

sällan och vid speciella tillfällen jämfört med kvinnorna. Bara en av kvinnorna och 

två av männen använder aldrig ordet. Majoriteten av kvinnorna använder ordet ofta 

och majoriteten av männen använder ordet sällan. Se diagram 9 nedan. 

 

Diagram 9. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av ordet bloggare 

Ordet snackis är också ett ord som har jämn användningsfrekvens med undantag för 

att männen använder ordet lite oftare än kvinnorna som använder det mer vid 

speciella tillfällen, se diagram 10 nedan.  

 

Diagram 10. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av ordet snackis 

Det ord som sticker ut i resultatet är mobilvirus. Det är det enda ord som bara 

användas ofta av kvinnor. Majoriteten kvinnor använder dock ordet aldrig och 

majoriteten av männen använder det vid speciella tillfällen. Det rör sig om 3 kvinnor 

av alla som svarat som använder ordet ofta, se bilaga 4. 25 % av männen använder 

ordet sällan och lite mindre än hälften vid speciella tillfällen. 
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     Vad gäller skillnader mellan användningsfrekvensen hos de olika åldersgrupperna 

ser det ut på följande vis för nyorden från år 2005 som tabell 7 visar här nedan. 

Tabell 7. Skillnader i användningsfrekvens av nyord från år 2005 mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar nyord som används sällan av unga är bloggare, paltkoma, podda, 

snackis och kreddig. Medelålders använder bloggare, paltkoma, poddradio och 

kreddig sällan. Äldre använder endast ordet kreddig sällan. Resterande ord används 

aldrig av samtliga åldersgrupper. 

4.2.3 Nyordens etablering i svenskan 

Ovan har redovisats att informanterna har hög kännedom om nyorden från år 2005 

och i diagram 11 här nedan kan vi se att det speglar av sig på huruvida de tror att 

nyorden kommer att finnas kvar i svenskan i framtiden eller inte. Närmare 90 % tror 

att bloggare och kreddig kommer att stanna, omkring 80 % tror att snackis, 

mobilvirus, poddradio och podda kommer att finnas kvar. Mellan 60-70 % tror att 

orden paltkoma och kungspudel kommer att finnas kvar. Det är endast gonnabe som 

informanterna tror minst på, 30 % av informanterna tror ordet kommer att leva kvar. 

 

Diagram 11. Ja respektive nej-svar på frågan: Tror du följande ord kommer att 
finnas kvar i svenska språket? 

Nyord år 2005 Unga  Medelålders  Äldre  

Bloggare Sällan Sällan Aldrig 
Estetisk kompetens Aldrig Aldrig Aldrig 
Gonnabe Aldrig Aldrig Aldrig 
Kungspudel Aldrig Aldrig Aldrig 
Mobilvirus Aldrig Aldrig Aldrig 
Paltkoma Sällan Sällan Aldrig 
Podda Sällan Aldrig Aldrig 
Poddradio Aldrig Sällan Aldrig 
Snackis Sällan Aldrig Aldrig 
Kreddig Sällan Sällan Sällan 

29 
 



Av de 10 nyorden från 2005 har två ord etablerat sig i SAOL (2015). De är orden 
bloggare och kungspudel. 

4.3 Nyord från år 2010 

Orden som redovisas från år 2010 är askänka, cykelbarometer, grafen, kaffeflicka, 

kylkrage, näringslots, app, räddningskort, spotifiera och wikiläcka.  

Se bilaga 1. 

4.3.1 Kännedom 

 
Informanterna har även här svarat ja eller nej på frågan: Har du hört följande ord?  

Majoriteten av informanterna har låg kännedom om lite mer än hälften av nyorden 

från år 2010. För att titta närmare på resultaten i diagram 12 nedan, ser vi att endast 

en informant har hört ordet askänka. Ord som cykelbarometer, kylkrage, näringslots 

och räddningskort har informanterna låg kännedom om, bara ca 20-25 % har hört 

ordet. 

 

Diagram 12.  Kännedom om nyord från år 2010 

De ord som informanterna har störst kännedom är wikiläcka, grafen, app och 

kaffeflicka. Tabellen visar också att lite mer än hälften inte känner till ordet 

kaffeflicka medan lite mer än hälften av informanterna känner till ordet app. 

Om vi tittar i tabell 8 nedan, ser vi att endast en man känner till ordet askänka, inga 
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kvinnor har hört ordet. Ungefär lika många kvinnor som män har hört ordet 

cykelbarometer medan lika många kvinnor som män känner till ordet näringslots.  

Tabell 8. Skillnader i kännedom om nyord från år 2010 mellan kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

 

Män känner i större utsträckning till orden wikiläcka, spotifiera, räddningskort, app, 

kylkrage, grafen och askänka. Kvinnorna känner till cykelbarometer och kaffeflicka i 

större utsträckning än männen. 

     Resultaten visar också att det finns skillnader mellan åldersgrupperna beträffande 

kännedom om nyorden från år 2010. I tabell 9 nedan ser vi att det ord som äldre hade 

mest kännedom om var wikiläcka medan medelålders har mest kännedom om 

wikiläcka och grafen. Unga har störst kännedom om orden grafen, app och wikiläcka.  

Tabell 9. Skillnader i kännedom om nyord från år 2010 mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

Endast en ung har kännedom om ordet askänka, vilket ingen annan informant har. 

Medelålders har hög kännedom om orden grafen, kaffeflicka, kylkrage, spotifiera och 

wikiläcka. De ord som alla åldersgrupper hade minst kännedom om var ordet 

askänka följt av orden cykelbarometer, kylkrage, näringslots och räddningskort. Om 

Nyord år 2010 Kvinnor som 
svarat ja 

Män som svarat 
ja 

Askänka 0% (0) 4,5% (1) 
Cykelbarometer 19% (12) 18% (4) 
Grafen 58% (37) 77% (17) 
Kaffeflicka 51% (32) 43% 89) 
Kylkrage 19% (12) 24% (5) 
Näringslots 19% (12)  19% (4) 
App 51% (32) 67% (14) 
Räddningskort 19% (12) 25% (5) 
Spotifiera 28% (17) 48% (10) 
Wikiläcka 65% (40) 86% (18) 

Nyord år 2010 Unga som 
svarat ja 

Medelålders 
som svarat ja 

Äldre som 
svarat ja 

Askänka 4% (1) 0% (0) 0% (0) 
Cykelbarometer 18% (5) 14% (5) 21% (6) 
Grafen 68% (19) 74% (26) 43% (12) 
Kaffeflicka 43% (12) 51% (18) 36% (10) 
Kylkrage 14% (4) 23% (8) 18% (5) 
Näringslots 25% (7) 11% (4) 18% (5) 
App 64% (18) 49% (17) 39% (11) 
Räddningskort 21% (6) 14% (5) 21% (6) 
Spotifiera 14% (4) 37% (13) 36% (10) 
Wikiläcka 54% (15) 74% (26) 57% (16) 
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vi jämför åldersgrupperna med varandra kan vi se att cykelbarometer känns till av 

flest äldre, ordet kaffeflicka av medelålders samt app av unga. 

4.3.2. Användningsfrekvens 
Likt nyorden från år 2000 och 2005 har informanterna kryssat i hur ofta eller sällan 

de använder nyorden från år 2010. De har fått välja mellan fyra olika svarsalternativ: 

”ofta, en gång i veckan”, ”sällan, en gång i månaden”, ”vid speciella tillfällen” och 

”aldrig”. I diagram 13 nedan ser vi hur hög respektive låg användningsfrekvensen är 

för respektive nyord. 

 

Diagram 13. Användningsfrekvens av nyord från år 2010 

Eftersom resultaten visar att 99 % av informanterna inte har kännedom om ordet 

askänka används det heller aldrig av de 99 %. Den informant som har hört ordet 

använder det vid speciella tillfällen och menar att hen använder det ”i en kontext där 

detta används, det vill säga om en person betecknas på detta sätt” (se bilaga 4). 

     Enligt diagrammet ovan kan man se hur mer än 70 % av alla nyord från år 2010 

aldrig används. De som används mest är grafen, wikiläcka och app och då vid 

speciella tillfällen. Informanterna som svarat vid speciella tillfällen uppger i 

kommentarsfältet att ”om det står asange i tidningen” samt ”grafen = finns ju grafer 

och liknande” (se bilaga 4). De ord som används mest sällan är app, wikiläcka och 

spotifiera. 

     Resultatet i diagram 13 visar att ordet wikiläcka används mest av nyorden från år 
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2010. Ordet används mest vid speciella tillfällen. I diagram 14 nedan kan vi se 

skillnader mellan kvinnor och män som använder ordet olika mycket.  

 
Diagram 14.  Skillnader mellan kvinnor och män i användsningsfrekvens av ordet 

wikiläcka 

Av de 63 kvinnor som svarat på frågan svarar en kvinna att hon använder ordet ofta, 

fyra svarar sällan, 14 svarar vid speciella tillfällen och 44 aldrig. Alla män, 22 stycken, 

har svarat på frågan varav tre svarar sällan, sex vid speciella tillfällen och 13 aldrig. 

Sammantaget ser vi att ordet används i större utsträckning av män än kvinnor även 

om användningsfrekvenserna liknar varandra. 

     Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna i användningsfrekvens visas i tabell 

10 nedan. Tabellen visar alltså hur ofta, sällan, vid speciella tillfällen eller aldrig som 

majoriteten av informanterna i respektive åldersgrupp använder orden.  

Tabell 10. Skillnader i användningsfrekvens av nyord från år 2010 mellan åldersgrupper  

 

 

 

 

 

 

Resultaten i tabell 10 visar att inga av nyorden från år 2010 används av någon 

majoritet av åldersgrupperna. Detta betyder inte att de inte används alls, utan att inte 

ens hälften av informanterna använder orden sällan, vid speciella tillfällen eller ofta. 

Nyord år 2010 Unga  Medelålders  Äldre  

Askänka Aldrig Aldrig Aldrig 
Cykelbarometer Aldrig Aldrig Aldrig 
Grafen Aldrig Aldrig Aldrig 
Kaffeflicka Aldrig Aldrig Aldrig 
Kylkrage Aldrig Aldrig Aldrig 
Näringslots Aldrig Aldrig Aldrig 
App Aldrig Aldrig Aldrig 
Räddningskort Aldrig Aldrig Aldrig 
Spotifiera Aldrig Aldrig Aldrig 
Wikiläcka Aldrig Aldrig Aldrig 
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4.3.3 Nyordens etablering i svenskan  
Informanterna har låg kännedom om nyorden från år 2010 och de använder dem 

mestadels aldrig. I diagram 15 nedan redovisas informanternas svar på frågan 

huruvida de tror att nyorden kommer att finnas kvar i svenska språket i framtiden 

eller inte.  

 

Diagram 15.  Ja respektive nej-svar på frågan: Tror du följande ord kommer att finnas 
kvar i svenska språket? 

Resultaten visar att informanterna inte tror att 8 av 10 nyord från år 2010 kommer 

att finnas kvar i svenskan. Det är orden askänka, cykelbarometer, kaffeflicka, 

kylkrage, näringslots, räddningskort och spotifiera. Ord man tror kommer att finnas 

kvar är grafen och wikiläcka. Som diagram 15 ovan visar är det jämt mellan ja och 

nej-svaren för orden app och spotifiera.  

     Av de 10 nyorden från 2010 har inga ord etablerat sig i SAOL (2015).  

4.4. Nyord från år 2015 
Orden som redovisas från år 2015 är dumpstra, rattsurfa, groupie, plattfilm, 

transitflykting, ståpaddling, värdgraviditet, faktaresistens, klittra och kulturell 

appropriering. Se bilaga 1.  

4.4.1 Kännedom 

Informanterna har svarat ja eller nej på frågan: Har du hört följande ord? 

Majoriteten av informanterna svarar att de hört mindre än hälften av orden. Man har 

enligt diagram 16 nedan låg kännedom om ord som plattfilm, kulturell appropriering 
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och värdgraviditet. Det ord som nästan alla känner till är groupie medan lite mindre 

än hälften av informanterna har hört orden transitflykting, rattsurfa och 

faktaresistens. Bara 30 % har hört orden värdgraviditet och kulturell appropriering. 

 

Diagram 16. Kännedom om nyord från år 2015 

Resultatet i tabell 11 nedan, visar på likheter mellan kvinnor och män gällande hur 

stor kännedom de har om nyorden från år 2015 då majoriteten av både kvinnor och 

män inte känner till ord som dumpstra, plattfilm, värdgraviditet, klittra och kulturell 

appropriering.  

Tabell 11. Skillnader i kännedom om nyord från år 2015 mellan kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

 

De ord som nästan alla kvinnor och män känner till är ordet groupie. Två tredjedelar 

av kvinnorna känner inte till ordet ståpaddling medan lite mer än hälften av männen 

Nyord år 2015 Kvinnor som 
svarat ja 

Män som svarat 
ja 

Dumpstra 36% (8) 43% (9) 
Rattsurfa 45% (29) 50% (10) 
Groupie 97% (62) 95% (20) 
Plattfilm 10% (6) 10% (2) 
Transitflykting 50% (32) 57% (12) 
Ståpaddling 36% (23) 52% (11) 
Värdgraviditet 25% (16) 24% (5) 
Faktaresistens 39% (24) 57% (12) 
Klittra 40% (25 48% (10) 
Kulturell appropriering 16% (10) 38% (8) 
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gör det. Orden klittra och faktaresistens har nästan samma svarsresultat bland 

kvinnorna där omkring 60 % inte känner till ordet medan lite mer än hälften av 

männen känner till faktaresistens och lite mindre än hälften känner till klittra.  

     Det är lika många män som både känner till och inte känner till ordet rattsurfa 

medan det är lite mindre än hälften av kvinnorna som känner till ordet. Tvärtom är 

det med ordet transitflykting där hälften av kvinnor känner till och inte känner till 

ordet medan lite mer än hälften av männen gör det.  

     Groupie i diagram 17 är ett ord som alla informanter känner till förutom två 

kvinnor och en man. Plattfilm i diagram 18 är ett ord som ingen av informanterna 

känner till förutom sex kvinnor och två män. 

 

Diagram 17. Skillnader mellan kvinnor och män gällande kännedom om ordet groupie 

 

Diagram 18. Skillnader mellan kvinnor och män gällande kännedom om ordet plattfilm 

Resultaten om huruvida informanterna har kännedom om nyorden från år 2015 visar 

på att det finns skillnader gällande kännedom mellan åldersgrupperna unga, 
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medelålders och äldre. Tabell 12 nedan ger oss en överskådlig bild över dessa 

skillnader. 

Tabell 12. Skillnader i kännedom om nyord från år 2015 mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

Unga har god kännedom om orden groupie medan medelålders och äldre har något 

högre kännedom om ordet. Fler unga känner till ordet rattsurfa än medelålders och 

äldre och samma sak gäller för orden värdgraviditet, klittra och kulturell 

appropriering. Unga har lägst kännedom om orden plattfilm och transitflykting i 

förhållande till medelålders och äldre.  

     Medelålders har högst kännedom om ordet groupie av alla åldersgrupper följt av 

transitflykting och faktaresistens. Lika många medelålders känner till ordet klittra 

som ordet kulturell appropriering, nämligen 13 (37 %). Vad gäller de äldre har ingen 

av de äldre högst kännedom om något ord men det ord äldre har högst kännedom om 

är groupie. Lika många äldre känner till ordet klittra som ordet kulturell 

appropriering, likt de medelålders, nämligen 7 (25 %). 

     Det ord som alla åldersgrupper har lika stor kännedom är ordet ståpaddling där 

omkring 36-37% svarat att man hört ordet. Resultaten i tabell 12 ovan visar att unga 

och medelålders har i genomsnitt större kännedom om majoriteten av orden i 

jämförelse med de äldre. 

4.4.2 Användningsfrekvens 
Likt nyorden från år 2000, 2005 och 2010 har informanterna kryssat i hur ofta eller 

sällan de använder nyorden från år 2015. De har fått välja mellan fyra olika 

svarsalternativ: ”ofta, en gång i veckan”, ”sällan, en gång i månaden”, ”vid speciella 

Nyord år 2015 Unga som 
svarat ja 

Medelålders 
som svarat ja 

Äldre som 
svarat ja 

Dumpstra 43% (12) 34% (12) 14% (4) 
Rattsurfa 64% (18) 37% (13) 43% (12) 
Groupie 71% (20) 80% (28) 75% (21) 
Plattfilm 11% (3) 14% (5) 29% (8) 
Transitflykting 29% (8) 69% (24) 57% (16) 
Ståpaddling 36% (10) 37% (13) 36% (10) 
Värdgraviditet 54% (15) 43% (14) 32% (9) 
Faktaresistens 57% (16) 74% (26) 36% (10) 
Klittra 50% (14) 37% (13) 25% (7) 
Kulturell appropriering 43% (12) 37% (13) 25% (7) 
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tillfällen” och ”aldrig”. I diagram 19 nedan ser vi hur hög respektive låg 

användningsfrekvensen är för respektive nyord. 

 

 

Diagram 19. Användningsfrekvens av nyord från år 2015 

Resultaten visar att majoriteten av informanterna aldrig använder orden förutom 

ordet groupie som används något oftare, mer sällan och oftare vid speciella tillfällen i 

jämförelse med de övriga orden. De ord som används allra minst är plattfilm och 

kulturell appropriering följt av orden värdgraviditet och dumpstra. Diagram 19 visar 

att mer än ca 70 % av orden aldrig används. 

     De ord som används ofta, om än i mycket liten utsträckning, är orden groupie, 

faktaresistens, klittra, kulturell appropriering, rattsurfa och dumpstra. Vi ser att ord 

som används mer sällan är groupie och transitflykting medan ord som används oftare 

vid speciella tillfällen är groupie, ståpaddling och transitflykting. Informanterna 

uppger att de använder ordet groupie ”i samtal”, ordet ståpaddling ”om jag gör det, 

vilket händer någon enstaka gång på sommaren” samt ”om jag ser en ståpaddlare”. 

Transitflykting används vid speciella tillfällen ”i samtal” enligt informanterna (se 

bilaga 4). 

     Vidare kan vi se att resultaten visar på skillnader mellan hur ofta eller sällan 

kvinnor och män använder nyorden från år 2015. Eftersom groupie är det ord som är 

mest avvikande och som flest informanter både känner till och använder i störst 

utsträckning ska vi titta närmare på om det.  
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     I diagram 20 nedan kan vi se att 6 % (4) av kvinnorna använder ordet ofta till 

skillnad från 4 % (1)  av männen. 25 % (18) av kvinnorna använder ordet sällan och 

14 % (4) av männen. 28 % (20) av kvinnorna använder ordet vid speciella tillfällen 

och 33 % (9) av männen. 30 % (21) av kvinnorna använder aldrig ordet och 26 % (7) 

av männen.  

 

Diagram 20. Skillnader mellan kvinnor och män i användningsfrekvens av ordet groupie 

För att se skillnader i användningsfrekvens av nyorden från år 2015 mellan de olika 

åldersgrupperna redovisar tabell 13 hur ofta, sällan, vid speciella tillfällen eller aldrig 

som majoriteten av informanterna i respektive åldersgrupp använder orden. 

Tabell 13. Skillnader i användningsfrekvens av nyord från år 2015 mellan åldersgrupper  

 

 
 

 

 

 

 

Resultaten i tabell 13 ovan visar att endast ordet groupie används sällan av unga och 

medelålders precis som ståpaddling används sällan av medelålders. Resten av orden 

används aldrig av majoriteten av några informanter i de olika åldersgrupperna. 

Nyord år 2015 Unga  Medelålders  Äldre  

Dumpstra Aldrig Aldrig Aldrig 
Rattsurfa Aldrig Aldrig Aldrig 
Groupie Sällan Sällan Aldrig 
Plattfilm Aldrig Aldrig Aldrig 
Transitflykting Aldrig Aldrig Aldrig 
Ståpaddling Aldrig Sällan Aldrig 
Värdgraviditet Aldrig Aldrig Aldrig 
Faktaresistens Aldrig Aldrig Aldrig 
Klittra Aldrig Aldrig Aldrig 
Kulturell appropriering  Aldrig Aldrig Aldrig 
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4.4.3 Nyordens etablering i svenskan 
Ovan har redovisats att informanterna har låg kännedom om nyorden från år 2015 

och i diagram 21 nedan kan vi se att det speglar av sig på huruvida de tror att orden 

kommer att finnas kvar i svenskan i framtiden eller inte. 

 
Diagram 21.  Ja respektive nej-svar på frågan: Tror du följande ord kommer att finnas 
kvar i svenska språket?  

Mer än hälften av informanterna tror att ord som groupie, faktaresistens, 

transitflykting och rattsurfa kommer att finnas kvar i svenska språket i framtiden. 

Lite mindre än hälften tror att värdgravititet, klittra och kulturell appropriering 

kommer att stanna. Plattfilm och dumpstra är de ord som flest tror kommer 

försvinna ur svenska språket.  

     Av de 10 nyorden från 2015 har inga ord etablerat sig i SAOL (2015). Eftersom 

ordlistan senaste utgåva publicerades 2014, så är det logiskt att orden från år 2015 

inte hunnit etablera sig än i ordlistan. 

4.5 Engelska lånord 
De engelska lånord som redovisas är cosplay, douche, facebooka, flyttstajla, 

mansplaining, poddsändning, smartball, spim, svajpa, svischa, trafficking, 

transponder, vejpa och youtuber. Se bilaga 1.  

4.5.1 Kännedom 

Likt de andra frågorna om kännedom har informanterna svarat på frågan huruvida 

de har hört de engelska nyorden eller inte. I tabell 14 nedan redovisas hur 

informanterna svarat.  
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     Resultaten visar att majoriteten av informanterna har svarat att de har hört mer 

än hälften av alla engelska lånord. De ord som de flesta inte känner till är smartball, 

vejpa och spim. Vidare kan vi se att ord som mer än 90 % har hört är facebooka, 

svischa, trafficking och youtuber.  

Tabell 14. Kännedom om engelska lånord  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vad gäller skillnader mellan kvinnor och män gällande kännedom om de engelska 

lånorden är svaren i de flesta val jämnlika, alltså ungefär lika många kvinnor som 

män känner till ett ord. I tabell 15 nedan ser vi att alla män känner till orden 

facebooka, trafficking och svischa i jämförelse med 95-98 % av kvinnorna. 

Tabell 15.  Skillnader i kännedom mellan kvinnor och män om engelska lånord 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Engelska lånord Informanter 
som svarat ja 

Informanter 
svarat nej 

Cosplay 44% (37) 56% (48) 
Douche 49% (42) 51% (43) 
Facebooka 95% (81) 5% (4) 
Flyttstajla 55% (47) 45% (38) 
Mansplaining 41% (35) 59% (50) 
Poddsändning 88% (75) 12% (10) 
Smartball 25% (20) 76% (65) 
Spim 4% (3) 96% (82) 
Svajpa 82% (49) 18% (11) 
Svischa 98% (83) 2% (2) 
Trafficking 98% (83) 2% (2) 
Transponder 79% (67) 21% (18) 
Vejpa 21% (18) 79% (67) 
Youtuber 91% (77) 9% (8) 

Engelska lånord Kvinnor som 
svarat ja 

Män som svarat 
ja 

Cosplay 40% (25) 57% (12) 
Douche 48% (30) 57% (12) 
Facebooka 95% (60) 100% (21) 
Flyttstajla 57% (36) 52% (11) 
Mansplaining 38% (24) 52% (11) 
Poddsändning 87% (55) 95% (20) 
Smartball 17% (11) 43% (9) 
Spim 2% (1) 10% (2) 
Svajpa 80% (37) 92% (12) 
Svischa 98% (62) 100% (21) 
Trafficking 98% (62) 100% (21) 
Transponder 79% (50) 81% (17) 
Vejpa 19% (12) 29% (6) 
Youtuber 92% (58) 90% (19) 
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Både kvinnorna och männen har mycket låg kännedom om ordet spim, något fler 

män har hört ordet, och samma sak gäller för ordet vejpa. Bara 17 % (11) av kvinnorna 

känner till ordet smartball medan männen har högre kännedom om ordet då 43 % (9) 

uppger sig ha hört det. De ord som kvinnor har hög kännedom om är svischa, 

trafficking, facebooka, youtuber och poddsändning. De ord som männen har hög 

kännedom om är precis samma ord som kvinnorna men även ordet svajpa. 

     För att se om det finns skillnader mellan åldersgrupperna i fråga om hur hög eller 

låg kännedom informanterna har om engelska lånord redovisas nedan i tabell 16 

dessa skillnader. 

Tabell 16. Skillnader i kännedom om engelska lånord mellan åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att unga, medelålders och äldre har alla mycket hög kännedom om 

orden facebooka, svischa, trafficking, youtuber och poddsändning. Unga har större 

kännedom om orden cosplay, douche och vejpa än medelålders och äldre. 

Medelålders har större kännedom om orden facebooka, mansplaining, 

poddsändning, svischa, trafficking, transponder och youtuber än unga och äldre. 

Äldre har i sin tur större kännedom om orden smartball och spim än unga och 

medelålders. 

    Alla åldersgrupperna har överlag mycket låg kännedom om ordet spim och unga 

har ingen kännedom alls. 

Engelska lånord Unga som 
svarat ja 

Medelålders 
som svarat ja 

Äldre som 
svarat ja 

Cosplay 57% (16) 51% (18) 7% (2) 
Douche 86% (24) 49% (17) 0% (0) 
Facebooka 89% (25) 94% (33) 79% (22) 
Flyttstajla 39% (11) 60% (21) 50% (14) 
Mansplaining 42% (12) 49% (17) 18% (5) 
Poddsändning 86% (24) 91% (32) 64% (18) 
Smartball 7% (2) 23% (8) 36% (10) 
Spim 0% (0) 3% (1) 7% (2) 
Svajpa 82% (23) 57% (20) 18% (5) 
Svischa 89% (25) 94% (33) 82% (23) 
Trafficking 89% (25) 94% (33) 86% (24) 
Transponder 54% (15) 89% (31) 71% (20) 
Vejpa  36% (10) 17% (6) 4% (1) 
Youtuber  89% (25) 91% (32) 68% (19) 
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4.5.2 Användningsfrekvens 
Likt nyorden från år 2000, 2005, 2010 och 2015 har informanterna kryssat i hur ofta 

eller sällan de använder de engelska lånorden. De har fått välja mellan fyra olika 

svarsalternativ: ”ofta, en gång i veckan”, ”sällan, en gång i månaden”, ”vid speciella 

tillfällen” och ”aldrig”. I tabell 17 nedan ser vi hur hög respektive låg 

användningsfrekvensen av orden är. 

Tabell 17. Skillnader i användningsfrekvens av engelska lånord mellan åldersgrupper  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Resultaten visar att majoriteten av unga och medelålders använder fler engelska 

lånord oftare än vad äldre gör. Unga använder ofta orden douche, facebooka, svischa 

och youtuber, och medelålders använder ofta orden facebooka, svischa och youtuber. 

Äldre använder endast ordet svischa ofta. Trafficking är det ord som används av både 

unga och medelålders vid speciella tillfällen i jämförelse med äldre som aldrig 

använder ordet. Äldre använder orden poddsändning och facebooka vid speciella 

tillfällen (se bilaga 4). 

4.5.3 Nyordens etablering i svenskan 
Resultatet har visat att informanterna har hög kännedom om de engelska lånorden 

men att de inte använder dem inte så ofta. Låt oss titta närmare på huruvida 

informanterna tror att de engelska lånorden kommer att finnas kvar i svenska språket 

i framtiden eller inte. Tabell 18 nedan visar hur många informanter som har svarat ja 

respektive nej på frågan: Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska 

Engelska lånord Unga  Medelålders  Äldre  

Cosplay Aldrig Aldrig Aldrig 
Douche Ofta Aldrig Aldrig 
Facebooka Ofta Ofta Vid speciella 

tillfällen 
Flyttstajla Aldrig Aldrig Aldrig 
Mansplaining Aldrig  Aldrig Aldrig 
Poddsändning Aldrig Sällan Vid speciella 

tillfällen 
Smartball Aldrig Aldrig Aldrig 
Spim Aldrig Aldrig Aldrig 
Svajpa Sällan Aldrig Aldrig 
Svischa Ofta Ofta Ofta 
Trafficking Vid speciella 

tillfällen 
Vid speciella 

tillfällen 
Aldrig 

Transponder Aldrig Aldrig Aldrig 
Vejpa Aldrig Aldrig Aldrig 
Youtuber Ofta Ofta Aldrig 
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språket?  

     Vi kan se att mer än hälften av informanterna tror att 8 av 14 ord kommer att 

finnas kvar i svenska språket. De är orden facebooka, flyttstajla, poddsändning, 

svajpa, svischa, trafficking, transponder och youtuber. Det ord flest informanter tror 

kommer att finnas kvar är ordet trafficking då 98 % (82) svarar ja.  

Tabell 18. Ja respektive nej-svar på frågan: Tror du följande ord kommer att finnas 

kvar i svenska språket?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordet som mer än 80 % av informanterna tror kommer att lämna svenska språket är 

spim. Uppemot 70 % tror inte heller att ord som vejpa, smartball och mansplaining 

kommer att finnas kvar. 

     Av de 14 engelska lånorden har två ord etablerat sig i SAOL (2015). De är orden 

trafficking och transponder. 

4.6 Sammanfattning resultat 
Enkätundersökningen visar att informanterna har hög kännedom om 30 % (16) av 

nyorden och låg kännedom om 22 % (12) av nyorden. Resultatet visar alltså att 

informanterna inte ens känner till hälften av nyorden från år 2000, 2005, 2010 och 

2015. Av de 16 ord informanterna har hög kännedom om kan vi se att majoriteten av 

orden är engelska lånord, vilket tyder på att man har större kännedom om engelska 

lånord än svenska.  

     Ord man hör hög kännedom om, det vill säga som 80-90% av informanterna har 

hört, är orden: snackis, kreddig, poddradio, messa, cookie, wikiläcka, groupie, 

Engelska lånord Informanter 
som svarat ja 

Informanter 
svarat nej 

Cosplay 41% (34) 59% (48) 
Douche 48% (40) 52% (44) 
Facebooka 86% (74) 14% (12) 
Flyttstajla 54% (45) 46% (39) 
Mansplaining 33% (28) 67% (57) 
Poddsändning 82% (69) 18% (15) 
Smartball 31% (25) 69% (56) 
Spim 18% (15) 82% (68) 
Svajpa 63% (36) 37% (21) 
Svischa 88% (74) 12% (10) 
Trafficking 98% (82) 2% (2) 
Transponder 78% (66) 22% (19) 
Vejpa 30% (25) 70% (59) 
Youtuber 89% (75) 11% (9) 
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bloggare, paltkoma, facebooka, poddsändning, svajpa, svischa, trafficking, 

transponder, youtuber. Ord man har låg kännedom om, det vill säga som bara 20-

30% av informanterna har hört är orden: mervärdesmat, askänka, cykelbarometer, 

kylkrage, näringslots, räddningskort, plattfilm, kulturell appropriering, 

värdgraviditet, spim, vejpa, smartball. 

     Vad gäller skillnader om kännedom mellan kvinnor och män ser vi att fler män 

känner till orden: e-learning, kompetensväxling, vinstvarning, dagshandlare, 

portföljmetoden, mobilvirus, podda, wikiläcka, spotifiera, räddningskort, app, 

kylkrage, ståpaddling och faktaresistens. Kvinnor känner i större utsträckning än 

männen till orden: mervärdesmat, gonnabe, kungspudel, paltkoma, poddradio, 

kaffeflicka, kreddig och cykelbarometer. Både kvinnor och män har hög kännedom 

om orden messa, bloggare, cookie, facebooka, groupie, svischa och trafficking medan 

man har låg kännedom om orden plattfilm, vejpa, askänka och spim. 

     Gemensamt för alla åldersgrupper är att de känner till ståpaddling. Unga känner 

till orden bloggare, grafen och app i högre grad än medelålders och äldre. 

Medelålders känner till orden e-learning, cookie, kaffeflicka, wikiläcka, spotifiera och 

groupie i större utsträckning än unga och äldre. Äldre känner till vinstvarning, messa 

och rocka fett i högre grad än unga och medelålders. 

     Resultatet visar vidare att vissa nyord används oftare än andra. Ord som används 

ofta är bloggare, messa, kreddig, snackis, grafen, groupie, klittra, faktaresistens, 

dumpstra och rattsurfa. Ord som används sällan är cookie, rocka fett, e-learning, 

kompetensväxling och paltkoma används vid speciella tillfällen. Kvinnor använder i 

större utsträckning än män orden rocka fett, bloggare, mobilvirus och groupie.  

     Unga använder ofta ord som douche, facebooka, svischa, youtuber och messa. 

Både medelålders och äldre använder också orden messa och svischa ofta medan 

medelålders även använder facebooka och youtuber ofta. Överlag kan man säga att 

unga och medelålders använder fler nyord än äldre. 

     Resultatet visar att det finns skillnader i kännedom om nyorden i de olika 

nyordslistorna. Börjar vi med orden från år 2000 känner 70 % av informanterna till 

orden och man tror att 6 av 10 ord etablerar sig i svenskan. År 2005 känner uppemot 

90 % av informanterna till orden och man tror att 8 av 10 ord etablerar sig i 

svenskan. Det är först år 2010 som mer än hälften av informanterna, 60 %, inte 

känner till orden och man tror att endast 2 av 10 ord etablerar sig i svenskan, 

liknande resultat ser vi även för år 2015 då 70 % av informanterna inte känner till 
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orden och man tror att bara hälften etablerar sig i svenskan. Av de engelska lånorden 

känner 70 % av informanterna till dem och man tror att 8 av 10 ord etablerar sig i 

svenskan. 

5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet samt val av metod. 
 

5.1 Diskussion av resultat 

Resultatet av min undersökning har visat att informanterna känner till lite mindre än 

hälften av de undersökta nyorden från 2000-talet. Flera nyord har informanterna 

aldrig hört talas om, majoriteten av orden används aldrig men däremot tror många av 

informanterna att 29 av 54 ord kommer att etablera sig i det svenska språket i 

framtiden. Vi kan också se att det endast är 8 av de 54 nyorden som idag finns 

etablerade i SAOL (2015). 

     Många av orden är trendord som har med teknik att göra, jag syftar då på teknik 

som rör användning av datorer, smartphones, läsplattor eller sådant som rör 

användning av sociala medier. Ett av orden som nästan alla informanter känner till, 

använder och som de tror kommer att finnas kvar i det svenska språket är ordet 

messa som var med på nyordslistan år 2000. Det är 17 år sedan ordet publicerads i 

nyordslistan och ordet har etablerat sig i svenskan, messa finns med i SAOL (2015). 

Ordet i sig är ett verb, vilket betyder att man skickar ett SMS-meddelande via sin 

mobiltelefon. SMS-meddelande i sig kan liknas vid engelskans ”text-message”. Jag 

skickar ett sms, jag ”messar” (Språk och folkminnen, 2017). Kvinnor som män känner 

till ordet och använder det ofta, precis som unga, medelålders och äldre. Skillnaderna 

är mycket små mellan de olika köns- och ålderskategorierna. Ordet messa är ett bra 

exempel på ett ord som etablerat sig i svenska språket på grund av en 

samhällsförändring i form av användning av ny teknik, vilket man kan dra paralleller 

till det Agazzi (2015) och Moberg (2000) skrivit om hur nya ord blir till.  

     Ordförståelse har spelat en liten roll i min undersökning, men tittar vi närmare på 

ordet cookie och läser i ordlistan, se bilaga 1, på vad ordet betyder, och sedan jämför 

med vad en del av informanterna svarat i kommentarsfälten, ser vi att flera av 

informanterna tror att det handlar om fikabröd. Det rör sig alltså om en svårighet att 

hålla isär olika betydelser av ett och samma ord, som Frick & Malmström (1983) talar 
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om. En del av informanterna tror att ordet cookie handlar om en kaka man kan äta. 

Problematiken med ordförståelse och självskattning av sin egen kunskap om något är 

något som visat sig i Frick & Malmströms (1983) undersökning samt Gustavsson & 

Håkanssons (2010). Oftast tror informanter eller deltagare att de kan eller känner till 

fler ord än vad de faktiskt gör, och det ser vi prov på i min undersökning, även om det 

endast rör sig om några enstaka ord. Resultatet i min undersökning visar också att 70 

% av informanterna känner till ordet kungspudel, men ordet används nästan aldrig. 

Tanken slår mig att det här rör sig om samma misstag som med ordet cookie. Man 

tror att kungspudel är en hundras när det i själva verket är ett skämtsamt uttryck 

riktat mot en kunglighet. 

     Ålander (1999) kom i sin undersökning fram till att ord som etablerat sig i 

svenskan, som alltså finns med i Svenska akademins ordlista, förstås mer och 

används mer frekvent. De nyord i min undersökning som finns med i Svenska 

akademins ordlista är messa, bloggare, kungspudel, cookie, vinstvarning, 

mervärdesmat, transponder och trafficking. Alla ord förutom mervärdesmat har 

informanterna hög kännedom om, nämligen högre kännedom om än övriga nyord. 

Man har hög kännedom om ord som messa, bloggare, cookie, trafficking och 

transponder men man använder endast orden messa och bloggare ofta.  

     Det finns skillnader i min undersökning jämfört med Ålanders (1999). I min 

undersökning finns inget samband mellan kännedom av de etablerade nyorden som 

finns med i SAOL och ökad användningsfrekvens i någon vidare utsträckning. 

Informanterna känner till orden, de har hört orden, men de använder dem inte till 

vardags. 

     Det finns ett samband mellan kännedom, användningsfrekvens och eventuell 

etablering i svenska språket gällande de övriga orden som inte etbalerat sig i 

svenskan. Det är ord som cookie, snackis, kreddig, svischa, facebooka, youtuber, 

poddsändning och svajpa. Ord man har hög kännedom om, använder ofta och som 

man tror kommer att finnas kvar i svenska språket. Närmare bestämt, mellan 80-

99% av informanter känner till orden, mellan 40-60% använder orden ofta och alla 

har svarat ja på frågan om huruvida man tror orden kommer att finnas kvar i svenska 

språket i framtiden eller inte. Här kan vi alltså se ett samband mellan kännedom, 

användningsfrekvens och ordet eventuell etablering i svenskan – ett samband som 

liknar Ålander (1999) förutom den skillnaden att orden inte är etablerade i SAOL.  

     Jag drar slutsatsen att sambandet beror på att orden är trendord eller modeord 
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som figurerar i sociala medier och i tidningar och TV och därmed lättillgängliga för 

både unga, medelålders och äldre – kvinnor som män. 

     Min undersökning visar att män har högre kännedom än kvinnor om de engelska 

lånorden, de känner till 12 av 14 engelska lånord. Vad gäller användningsfrekvensen 

kan man se att män använder i större utsträckning 12 av 16 engelska lånord, vilket 

motsvarar ca 75 % av orden. Ett resultat som liknar Sharp (2001, 2003). Sharp 

kommer fram till i sin undersökning att män talar och använder mer engelska lånord 

och att kvinnor ackommoderar mer i samtal med män, alltså att kvinnor anpassar sig 

efter sina samtalspartners (Einarsson, 2007, s.233). Vidare diskuterar hon huruvida 

män som använder engelska lånord är affärsmän och använder orden till vardags i 

sitt yrkesliv.  

     Då jag inte valt att ta med svarskategorin ”yrke” i min undersökning vet jag inte 

vad informanterna arbetar med. De resultat gällande användningsfrekvens visar att 

män använder i större utsträckning ord som e-learning, kompetensväxling, 

vinstvarning, dagshandlare, portföljmetoden och faktaresistens. Ord som kan kopplas 

till affärsverksamhet. Dock finns det inget vidare belägg att min undersökning skulle 

tyda på samma resultat som Sharp, att affärsmän använder mer engelska lånord. Min 

undersökning visar bara att fler män än kvinnor använder engelska lånord.   

     Av de 54 undersökta nyorden finns idag 8 med i SAOL (2015). Det är orden messa, 

cookie, bloggare, kungspudel, vinstvarning, mervärdesmat, trafficking och 

transponder. Orsakerna bakom varför just dessa ord finns etablerade är svåra att 

svara på. Man kan tänka sig att ord som messa, cookie och bloggare är modeord som 

många använder i dagligt bruk när i vi talar om mobiltelefoni, sociala medier, 

blogg/bloggare och internet. Ordet kungspudel kom som en skräll efter att det ryktats 

om att Kungen gått på porrklubb, något som berört hela svenska folket. Orden 

vinstvarning, trafficking och transponder figurerar i den politiska debatten. Ordet 

mervärdesmat är ett trendord och innebär mat som är hälsofrämjande, något som 

blivit populärt under 2000-talet att både äta nyttigt och röra på sig. (Agazzi, 2015, 

s.13-20) 

     Sammantaget visar min undersökning att nyorden används i liten utsträckning av 

informanterna. De ord man använder ofta, sällan eller vid speciella tillfällen är 

mestadels engelska lånord, trendord och modeord som rör mobiltelefoner, teknik, 

sociala medier och övriga media. Exempel på ord som används ofta är bloggare, 

messa, kreddig, snackis, groupie, klittra och dumpstra. Ett tecken på att trendorden 
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och modeorden är lättillgängliga är att både medelålders och äldre använder ofta ord 

som messa, svischa, facebooka och youtuber även om unga och medelålders använder 

fler nyord än äldre generellt sett. 

                

5.2 Diskussion av metodval 
Valet av en kvantitativ metod, i mitt fall att genomföra en enkätundersökning, har 

visat sig vara en mycket bra metod. Vidare kan man diskutera hur tillförlitligt 

resultatet av undersökningen är då endast informanter från regionen Mälardalen har 

deltagit, och endast 100 stycken. Resultatet visar på hög trovärdighet och 

tillförlitlighet, men det går inte att påstå att hela Sveriges befolkning tycker likadant, 

urvalet är inte representativt på det viset.  

     Genomförandet av själva enkäten fungerade bra, informanterna hade en relativt 

hög svarsfrekvens, närmare 80-100 %. Att komplettera webbenkäten med fysiska 

enkäter för att öka spridningen gällande ålder hos informanterna var ett mycket bra 

val. De informanter som deltog i enkäten på Friskis & Svettis var mycket engagerade 

och ställde många frågor under tiden de besvarade enkäten.  

     Enkäten innehöll frågor om kön och ålder. Man kan tänka sig att utbildningsnivå 

är en intressant parameter för att kunna skapa sig en tydlig bild av om kännedom om 

nyord är en fråga om allmänbildning. Dock anser jag att man kan sakna högre 

utbildning och samtidigt vara mycket allmänbildad eller insatt i aktuella ämnen, 

bland annat saker som rör svenska språket och i sin tur nyord. På samma gång anser 

jag att nyord och deras etablering i svenska språket bör vara något som är tillgängligt 

för alla, oavsett om man har utbildning eller inte, vilket är den största motiveringen 

till varför jag endast i min undersökning efterfrågat kön och ålder. Vidare finns 

studier på ordförståelse efter utbildningsnivå, men ingen om bara nyordsbildning och 

utbildningsnivå, medan det finns forskning som presenterats i min uppsats där man 

kan dra paralleller till användning av nyord och kön respektive ålder. 

     Min personliga uppfattning är att många som deltog i min undersökning ansåg att 

ämnet nyordsbildning och nyordens etablering i svenska språket var ytterst 

intressant och aktuellt i en tid då samhället förändras och nya ord tillkommer i 

språket. 
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6. Slutsats 
Syftet med min undersökning var att studera nyordsbildning och mer precist 54 

nyord från 2000-talet, för att se om nyorden hade etablerat sig i det svenska språket, 

alltså om de tagit sig in i SAOL (2015). Jag ville också undersöka hur väl 

informanterna kände till nyorden, huruvida de använde dem och om informanterna 

trodde att nyorden skulle finnas kvar i svenska språket och eventuellt etablera sig i 

SAOL. Vidare ville jag ta reda på om det fanns skillnader eller likheter mellan hur 

kvinnor och män svarat i undersökningen, men även skillnader eller likheter mellan 

unga, medelålders och äldre. 

     Slutsatsen av min undersökning är att man generellt sett har låg kännedom om 

nyord och de nyord man faktiskt känner till eller använder är engelska lånord. Vidare 

visar också min undersökning att män känner till och använder i större utsträckning 

fler engelska lånord än kvinnor, medan kvinnor överlag använder mer nyord till 

skillnad från män. Det finns också skillnader i kännedom och användningsfrekvens 

mellan olika åldersgrupper, men ingen direkt övergripande sådan. 

     Endast 8 a de 54 undersökta nyorden finns etablerade i det svenska språket, i 

SAOL (2015) medan informanterna i undersökningen tror att 29 av de 54 orden 

kommer att etablera sig. Man har därmed tilltro, trots låg kännedom och låg 

användningsfrekvens, till att lite mer än hälften av nyorden kommer att finnas kvar i 

det svenska språket i framtiden. 

     Sammanfattningsvis kan nämnas att orsakerna bakom den låga kännedomen och 

låga användningen av nyord är svåra att svara på. Vi vet att nya ord bildas när 

samhället förändras, när nya trender inom mode, politik och miljö uppstår. Kanske är 

det en fråga om allmänbildning, kanske är det en fråga om att många av orden inte 

figurerar i vårt dagliga liv. Däremot vet vi att engelskan har stor påverkan på det 

svenska språket, som det världsspråk det är, och därför är majoriteten av de nyord 

som man känner till och använder mestadels engelska lånord. 
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Bilaga 1 Ordlista utvalda nyord 
 
År 2000 

Cookie: Textfil med vars hjälp en Internetanvändare som besöker en viss webbplats 

kan identifieras; ”kaka”. [eng.] 

Dagshandlare: person som ägnar sig åt kortsiktiga aktieaffärer på Internet. [av eng. 

daytrader.] 

Dra ett streck i sanden: sätta en definitiv gräns (för ngt oönskat).  

E-learning: utbildning och lärande via elektroniska medier, särskilt Internet. [eng.] 

Kompetensväxling: omskolning till annan kompetens; även en överföring av 

yrkeskunnande från äldre till yngre medarbetare i ett företag. 

Mervärdesmat: mat med en specifik och hälsobefrämjande effekt. 

Messa: vard. skicka ett SMS-meddelande.  

Portföljmetoden: sätt att undervisa som syftar till att göra eleverna mer 

självständiga och effektiva i sitt lärande genom att de själva får sätta mål för, 

reflektera över och utvärdera sitt eget skolarbete och fortlöpande spara resultatet av 

detta i en portfölj eller mapp, som också fungerar som stöd för utvecklingssamtal 

mellan elev, lärare och föräldrar.  

Rocka fett: vard. vara mycket bra. 

Vinstvarning: varning för att en vinst blir lägre än förväntat. 

År 2005 

Bloggare: person som skriver en blogg. 

Estetisk kompetens: insikt om vikten att vara rätt klädd och ha rätt utseende. 

Gonnabe: person på väg att bli något, t.ex. kändis. [av eng. gonnabe av going to be, 

efter mönster av wannabe ’person som vill bli kändis’] 

Kungspudel: skämtsamt: ursäkt från kunglig person. 
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Kreddig: ansedd. [till kredd 1994 av. eng. cred, förkortning av credibility 

’trovärdighet’; ’anseende’] 

Mobilvirus: virus som drabbar mobiltelefoner. 

Paltkoma: dästhet och trötthet på grund av för mycket palt eller annan tung mat. 

Podda: ladda ned musik till mp3-spelare, i synnerhet Apples Ipod, och ordna med 

sina nedladdningar. [mp3-spelare kallas för podd efter Apples mp3-spelare, Ipod; 

pod betyder ’ärtskida, frö-skida’, men också ’grej, moj’. Från eng.] 

Poddradio: en form av radio poddsändning som gör det möjligt att ladda ned 

radioprogram och sedan spela upp dem i en dator, en mp3-spelare eller en 

mobiltelefon.  

Snackis: aktuellt samtalsämne. 

År 2010 

App: program som laddas ned från nätet till en mobiltelefon [efter engelskan, av 

application]. 

Askänka: person som väntar på att en inaskad make skall komma hem. 

Cykelbarometer: en apparat som registrerar hur många cyklar som passerar en 

viss punkt.  

Grafen: tunt men superstarkt material av grafit. [av engelska graphene] 

Kaffeflicka: ny betydelse: ung kvinna som bjuds in ”som något sött till kaffet” på en 

herrmiddag. 

Kylkrage: en halsduk med kylande effekt. 

Näringslots: kommunal tjänsteman som verkar för att stödja näringsverksamheten. 

Räddningskort: kort med anvisningar om hur man klipper upp en demolerad bil 

för att snabbt få ut förare och passagerare. 

Spotifiera: använda Spotify, bli kund hos Spotify. [från eng.] 

Wikiläcka: läckande av hemliga uppgifter via webbplatsen Wikileak. 
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År 2015 

Dumpstra: söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat. [Från 

engelskans dumpster dive, ’sopcontainerdyk’.] 

Groupie: gruppbild där fotografen själv är med på bilden. [från eng. Bildat i analogi 

med selfie.] 

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. 

Klittra: onanera (som kvinna). 

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. [Från engelskans cultural appropriation.] 

Plattfilm: traditionell film utan tredimensionella effekter. 

Rattsurfa: använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar 

uppmärksamheten vid bilkörning. 

Ståpaddling: en aktivitet som går ut på att man står upp på en surfbräda och 

paddlar med en paddel. 

Transitflykting: flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte 

avser att stanna. 

Värdgraviditet: det att bära och föda barn åt någon annan. 

Ord från engelskan 2000-2015 

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. [Ordet bildades först på japanska i formen kosupure, av den engelska 

frasen costume play. Svenskan har lånat in den engelska sammandragningen 

cosplay.] 

Douche: otrevlig eller osympatisk person. [Vardagligt, från engelskans douche(bag) 

med samma betydelse.] 
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Facebooka: skriva på Facebook. [ anknyter till webbsidan Facebook, eng. 

Facebook.] 

Flyttstajla: piffa upp en lägenhet eller villa som skall säljas. [jämför eng. 

homestaging, homestyling; formen flyttstajling är språkligt sett den korrekta 

formen.] 

Mansplaining: förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre 

vetande. [Teleskopord bildat till man och explain. Inlånat från engelskan. Verbet som 

används är mansplaina.] 

Poddsändning: en tjänst som gör det möjligt att ladda ned lagrade filer med radio, 

musik, videofilm etc. via Internet, som sedan spelas upp i en dator, en mp3-spelare, 

eller mobiltelefonen, en form är poddradio. [efter eng. podcasting, efter mönster av 

broadcasting ’rundradio’.] 

Smartball: en sorts apparat som tar emot, kodar och sänder vidare signaler, vanligt 

i flygplan, men numera även i bilar för att  kontrollera om bilen passerar en vägtull. 

[efter namnet på ett sådant system.] 

Spim: oönskad reklam via direktmeddelartjänster som MSN Messenger och IQC. [av 

eng. spim till spam och instant messaging.] 

Svajpa: styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret 

på skärmen. [Från engelskans swipe. Även svepa används.] 

Svischa: använda en app för att föra över pengar. [Två stavningar förekommer: 

swisha, som anknyter till appen Swish som ordet är bildat från, och den försvenskade 

formen svischa.] 

Trafficking: handel med människor för sexuella ändamål. 

Transponder: en sorts apparat som tar emot, kodar och sänder vidare signaler, 

vanligt i flygplan, men numera även i bilar för att kontrollera om bilen passerar en 

vägtull. [bildat genom att dra ihop transmitter ’sändare’ och responder ’svarsgivare’; 

tekniken finns sedan 1970-talet.] 

Vejpa: röka e-cigarett. [Från engelskans vape, av vaporizer i betydelsen ’e-cigarett’.] 
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Youtuber: person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan 

omfattning att det kan ses som ett yrke. [Även youtubare används.] 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Kajsa Bidemo och jag läser sista terminen på kandidatprogrammet 

inom språk och humaniora med inriktning kommunikation på Mälardalens 

Högskola. Jag skriver mitt examensarbete inom svenska och nyordsbildning och har 

för avsikt med den här enkätundersökningen att ta reda på om vi känner till nyord 

och hur ofta vi använder dem.  

Enkäten är frivillig att svara på och du kan vara anonym. Du kan också när som helst 

avbryta din medverkan, men det skulle vara till stor hjälp om du fyller i enkäten till 

fullo. 

Tack för din medverkan! 

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med mig via mail. 

 

Vänligen 

Kajsa Bidemo 

 

 

Bidemo.kajsa@hotmail.com 

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180hp 

Mälardalens Högskola 

Handledare: Gustav Bockgård 

gustav.bockgard@mdh.se 
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Bilaga 3 Enkät  
 

1. Vilket kön identifierar du dig med? Ringa in ett svarsalternativ  
  
     Man          Kvinna                  Övrigt  
  
Kommentar _______________________________________________ 
 
2. Vilken åldersgrupp tillhör du? Ringa in ett svarsalternativ  
  
15-20     21-35      36-50      51-65      66+  
  
3. Har du hört följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Dagshandlare     Ja Nej  
E-learning    Ja Nej  

Messa    Ja Nej  

Portföljmetoden   Ja Nej  

Vinstvarning    Ja Nej  

Rocka fett    Ja Nej  

Dra ett streck i sanden   Ja Nej  

Mervärdesmat    Ja Nej  

Kompetensväxling   Ja Nej  

Cookie    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 

  

4. Hur ofta använder du följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  
Dagshandlare   

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

E-learning  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Messa  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Portföljmetoden  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Vinstvarning  
  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Rocka fett  
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Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

 
Dra ett streck i sanden  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Mervärdesmat  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Kompetensväxling  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Cookie  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Om du svarat ja vid speciella tillfällen, vänligen skriv i vilket 
sammanhang/när du använder ordet:  
______________________________________________________ 

  

5. Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska språket i 
framtiden? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Dagshandlare     Ja Nej  

E-learning    Ja Nej  

Messa    Ja Nej  

Portföljmetoden   Ja Nej  

Vinstvarning    Ja Nej  

Rocka fett    Ja Nej  

Dra ett streck i sanden   Ja Nej  

Mervärdesmat    Ja Nej  

Kompetensväxling   Ja Nej  

Cookie    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 

  

6. Har du hört följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Bloggare    Ja Nej  

Estetisk kompetens   Ja Nej  

Gonnabe    Ja Nej  

Kungspudel    Ja Nej  

Mobilvirus    Ja Nej  

Paltkoma    Ja Nej  

Podda    Ja Nej  

Poddradio    Ja Nej  

Snackis    Ja Nej  

Kreddig    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 
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7. Hur ofta använder du följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  
Bloggare   

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  
  

Estetisk kompetens  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Gonnabe  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  
Kungspudel  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Mobilvirus  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Paltkoma  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Podda  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Poddradio  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Snackis  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Kreddig  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Om du svarat vid speciella tillfällen, vänligen skriv i vilket 
sammanhang/när du använder ordet:  
_____________________________________________________ 

 

8. Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska språket i 
framtiden? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Bloggare     Ja Nej  
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Estetisk kompetens   Ja Nej  

Gonnabe    Ja Nej  

Kungspudel    Ja Nej  

Mobilvirus    Ja Nej  

Paltkoma    Ja Nej  

Podda    Ja Nej  

Poddradio    Ja Nej  

Snackis    Ja Nej  

Kreddig    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 
 

9. Har du hört följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Askänka    Ja Nej  

Cykelbarometer   Ja Nej  

Grafen    Ja Nej  

Kaffeflicka    Ja Nej  

Kylkrage    Ja Nej  

Näringlots    Ja Nej  

App     Ja Nej  

Räddningskort    Ja Nej  

Spotifiera    Ja Nej  

Wikiläcka    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 
  

10. Hur ofta använder du följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  
Askänka   

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Cykelbarometer  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Grafen  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  
Kaffeflicka  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Kylkrage  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

Näringslots  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

App 
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Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Räddningskort  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Spotifiera  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Wikiläcka  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Om du svarat vid speciella tillfällen, vänligen skriv i vilket 
sammanhang/när du använder ordet:  
______________________________________________________ 
 
 

11.  Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska språket i 
framtiden? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Askänka    Ja Nej  

Cykelbarometer   Ja Nej  

Grafen    Ja Nej  

Kaffeflicka    Ja Nej  

Kylkrage    Ja Nej  

Näringslots    Ja Nej  

App     Ja Nej  

Räddningskort    Ja Nej  

Spotifiera    Ja Nej  

Wikiläcka    Ja Nej  

Kommentar  
_____________________________________________________ 
 
 

12. Har du hört följande ord? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Dumpstra    Ja Nej  

Rattsurfa    Ja Nej  

Groupie    Ja Nej  

Plattfilm    Ja Nej  

Transitflykting    Ja Nej  

Ståpaddling    Ja Nej  

Värdgraviditet    Ja Nej  

Faktaresistens    Ja Nej  

Klittra    Ja Nej  

Kulturell appropriering   Ja Nej  

Kommentar  
_____________________________________________________ 
 
 

66 
 



13.  Hur ofta använder du följande ord? Ringa in ett svarsalternativ   
 

Dumpstra 
  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  
 

Rattsurfa  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Groupie  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  
Plattfillm  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Transitflykting  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Ståpaddling  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Värdgraviditet  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Faktaresistens  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Klittra  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  
  

Kulturell appropriering   

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  
  
Om du svarat vid speciella tillfällen, vänligen skriv i vilket sammanhang/när du 
använder ordet:  
______________________________________________________________  
  
 
 

14. Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska språket i 
framtiden? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Dumpstra     Ja Nej  

Rattsurfa    Ja Nej  

Groupie    Ja Nej  
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Plattfilm    Ja Nej  

Transitflykting    Ja Nej  

Ståpaddling    Ja Nej  

Värdgraviditet    Ja Nej  

Faktaresistens    Ja Nej  

Klittra    Ja Nej  

Kulturell appropriering    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________ 

  

15. Svenska språket influeras av engelskan.  
Har du hört följande ord förut? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Trafficking    Ja Nej  

Transponder    Ja Nej  

Spim    Ja Nej  

Smartball    Ja Nej  

Poddsändning    Ja Nej  

Flyttstajla    Ja Nej  

Facebooka    Ja Nej  

Svajpa    Ja Nej  

Youtuber    Ja Nej  

Vejpa    Ja Nej  

Svischa    Ja Nej  

Mansplaining    Ja Nej  

Douche     Ja Nej  

Cosplay    Ja Nej  

Kommentar  
______________________________________________________
  

  

16. Hur ofta använder du följande ord? Ringa in ett svarsalternativ 
 

Trafficking  
  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Transponder  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Spim  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  
Smartball  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Poddsändning  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  
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Flyttstajla  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Faktaresistens  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Facebooka  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Svajpa  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Youtuber  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Vejpa  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  
Svischa  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Mansplaining  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Douche  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

  

Cosplay  

  

Ofta, en gång i veckan     Sällan, en gång i månaden     Vid speciella tillfällen     Aldrig  

 Om du svarat vid speciella tillfällen, vänligen skriv i vilket 
sammanhang/när du använder ordet:  
______________________________________________________ 
  

17. Tror du att följande ord kommer att finnas kvar i svenska språket i 
framtiden? Ringa in ett svarsalternativ  
  

Trafficking    Ja Nej  

Transponder    Ja Nej  

Spim    Ja Nej  

Smartball    Ja Nej  

Poddsändning    Ja Nej  

Flyttstajla    Ja Nej  
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Facebooka    Ja Nej  

Svajpa    Ja Nej  

Youtuber    Ja Nej  

Vejpa    Ja Nej  

Svischa    Ja Nej  

Mansplaining    Ja Nej  

Douche     Ja Nej  

Cosplay    Ja Nej  

Kommentar  
_____________________________________________________ 

  

  

18. Vilket är ditt favoritord i svenska språket? Skriv/ringa in ditt 
svarsalternativ  
  
Kommentar  
_______________________________________________________ 
  
Har inget favoritord  
 
Tack för att du tagit dig tid och svarat på min enkät!  
Kajsa  
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Bilaga 4 Informanternas kommentarer 
 

Informanternas kommentarer vid användningsfrekvens av 
nyorden – vid speciella tillfällen 

År 2000. Hur ofta använder du följande ord? Ifyllt vid speciella tillfällen.  
  
1. Rocka fett = ”med arbetskamrater, skämtsamt”. 
2. ”När de är relevanta för sammanhanget.” 
3. Messa=”i telefonen”. 
4. Messa = ”i telefon eller samtal”. 
5. ”Att det är de ord jag skulle använda för ändamålet om jag behövde det”. 
6. Vinstvarning= ”ekonomi” / Dra ett streck i sanden=”utplåna” /E-learning = 
”utbildning”. 
7. Cookie = ”när man ska köpa fikabröd”. 
8. Rocka fett = ”Om jag halvt på skämt vill uttrycka mig lite roligt och framhäva att 
något är riktigt bra”. 
9.  Vinstvarning= ”Vid diskussioner med kolleger”. 
10. Rocka fett =”När tillfälle dyker upp, inte allt för vardagligt”. 
11. ”När jag pratar med någon om just cookies, om det är till mer negativt eller inte”. 
12. Cookie = ”När jag pratar engelska”. 
13. ”Typ "Kan du messa mig". Men jag personligen använder sällan SMS, utan 
Facebook Messenger så det blir mer "Kan du skriva till mig?" istället”. 
14. Cookie =”När datorn t.ex. blir seg”. 
15. ”Vissa ord använder jag bara när det talas om det ämnet”. 
 
År 2005. Hur ofta använder du följande ord? Ifyllt vid speciella tillfällen.  
 
1. Paltkoma = ”när jag är trött”. 
2. Snackis = ”prat i telefon”. 
3. Pudel = ”om jag ser en”, paltkoma=”jättemätt”. 
4. Snackis = ”När ämnet kommer upp”. 
5. ”När jag hamnat i paltkoma”. 
6. "Kungspudel" kan jag använda om jag någon enstaka gång talar om hundraser. Vet 
ej om ordet också har någon annan betydelse”. 
7. ”I ett informellt sammanhang där någon befinner sig i ett sådant tillstånd 
(paltkoma)”. 
8. ”Jag säger i och för sig "pod" istället för "poddradio", men tänkte att det kanske 
räknas? För övrigt tror jag podcast är vanligare ord, eller bara podd. Podradio känns 
som något bara Sveriges Radio använder för att betona att det är radioprogram på 
demand”. 
 
År 2010. Hur ofta använder du följande ord? Ifyllt vid speciella tillfällen. 
 
1. Kaffeflicka =”servering” / Spotifiera =”utplåna”. 
2. Askänka = ”I en kontext där detta används, d v s om en person som betecknas på 
detta sätt”. 
3. Wikiläcka = ”Om det står om asange i tidningen”. 
4. Grafen = ”Finns ju grafer och liknande”. 
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År 2015. Hur ofta använder du följande ord? Ifyllt vid speciella tillfällen. 
 
1.Transitflykting =”i samtal”. 
2.Groupie =”i samtal” / Ståpaddling = ”när jag ser en ståpaddlare”. 
3. Ståpaddling =”Om jag gör det, vilket händer någon enstaka gång på sommaren”. 
4.”I ett infomellt, komiskt sammanhang (groupie), i en politisk diskussion 
(transitflykting), i ett ideologiskt, kulturellt sammanhang där något diskuteras 
(kulturell appropriering)”. 
5. Dumpstra = ”När man hänger med Recycle-hippies.” / Klittra =”någon tjej ibland”. 
Engelska lånord. Hur ofta använder du följande ord? Ifyllt vid speciella 
tillfällen. 
 
1.Trafficking =”I en ideologisk och politisk diskussion”. 
2. Svischa =”I samtal”. 
3. Svischa =”I samtal”. 
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