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Sammandrag 
I denna studie undersöks hur ett urval av nyorden från Språkrådets nyordslista från 2015 förstås 

och används av svenska språkbrukare, samt om det finns någon skillnad i nyordsförståelsen-

och användandet bland kvinnor och män. Tio nyord valdes ut och undersöktes med hjälp av en 

enkät. I enkäten fick informanterna svara på hur frekvent de stött på nyordet, om de använder 

sig av nyordet, om de förstår sig på nyordet och slutligen fick de svara på en öppen fråga där 

de själva fick definiera nyordet. I och med att informanturvalet gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval blev informantgruppen väldigt homogen och på så vis kan inga generella 

slutsatser dras från undersökningen.  

Resultatet visade att ordens användning och förståelse var mycket varierad. Somliga nyord 

användes av majoriteten av informanterna och andra användes och förstods inte 

överhuvudtaget. Nyord som inte användes visade sig dock vara ord som kan ses som 

samtidsmarkörer. Studien visade inte heller på några större skillnader bland manligt och 

kvinnligt språkbruk utan de skillnader som kunde ses var i de flesta fallen marginella, med 

några få undantag.  

I undersökningen presenteras också tidigare forskning gällande nyordsförståelse och 

användning samt en bakgrundspresentation av nyord, Språkrådets nyordslista, nyordsbildning, 

slangord, och språkförändring.  

 
 

Nyckelord: Nyord, ordförståelse, språkförändring 
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1. Inledning 
Trots att språk kan kännas som något statiskt och förbestämt tillkommer nya ord konstant. Att 

dessa tillskott sker är essentiellt för att alla levande språk ska fortsätta vara just det, levande. 

Nya fenomen, uppfinningar, tankesätt och idéer, uppkommer konstant och språket måste då 

följa med i utvecklingen, sida vid sida. ”Nyorden kan ses som en spegling av vad som hänt 

under de gångna åren” (Agazzi 2016 s. 20). Nyordens karaktär och relevans kan variera och 

vissa blir kvar i språket och andra försvinner. Rondellhund var ett nyord som var aktuellt för 

några år sedan men som sällan förekommer idag. Det var ett ord som var en tydlig 

samtidsmarkör och berättade något om en företeelse som var frekvent då och alltså sa något om 

vår samtid. Ett nyord så som det generiska pronomenet en har istället gått från ett nyord till ett 

pronomen som numera får ta plats i språket utöver att endast användas dialektalt. Båda orden 

har varit ord som förekommit på språkrådets nyordslista. Deras framtid har dock gått två skilda 

vägar. Att deras öde har skilt sig kan bero på att de skiljer sig i karaktär baserat på urvalet 

Språkrådet har gjort i deras nyordslista.  
 
Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året. Vi 
har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden och om språkliga trender. Vi har även tagit 
med ord som visar på språklig kreativitet. (Språkrådet 2015 s.1) 

 
Ord som rondellhund är då ett nyord som målar upp en bild av den dåtida samtiden, då 

rondellhundar poppade upp här och var i rondeller runt om i Sverige. Pronomenet en blir istället 

en språklig trend som etablerar sig i form av att talare efterfrågar ett könsneutralt pronomen. 

De ord som tyder på språklig kreativitet kanske inte må vara de mest använda men visar på den 

lekfullhet som ryms i ett språk i form av nya sammansättningar, ordlekar eller liknelser.  

På grund av den varierade karaktär och relevans som finns bland nyorden är de intressanta 

att undersöka. Vilka ord har talarna egentligen stött på frekvent och vilka inte? Vilka nyord har 

egentligen etablerat sig bland talarna och vilka är snarare en språklig fluga? Vilka nyord finner 

talarna faktiskt språkligt funktionella och vilka inte?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om orden som finns i Språkrådets nyordslista 2015 

förstås och används av talare i svenska eller om de snarare är samtidsmarkörer som säger något 

om tiden i stort eller är exempel på språklig kreativitet. Undersökningen tar också upp om det 

finns någon skillnad i användning och förståelse bland kvinnor och män för att se om denna 

utomspråkliga variabel har någon inverkan på informanternas språktrendskänslighet.   

  

Frågeställningarna undersökningen baseras på är:   

Har informanterna stött på de utvalda nyorden?  

Hur stor är informanternas förståelse av de utvalda nyorden? 

Hur stor är informanternas användning bland de utvalda nyorden?  

Finns det någon skillnad mellan förståelsen och användningen mellan de kvinnliga och de 

manliga informanterna för de utvalda nyorden?  

 

Dessa frågor undersöks genom en enkätundersökning.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras några exempel på tidigare forskning inom fältet nyord och 

ordförståelse. Det ges också en kort presentation av begrepp och fenomen som är viktiga för 

denna undersökning.  

 

2.1 Tidigare forskning  

I Malmgrens projekt ORDAT (2000) undersöks det svenska ordförrådets utveckling under tiden 

mellan 1800 till 2000. Meningen med rapporten är att ”kartlägga förändringar i det svenska 

ordförrådet” (Malmgren 2000, s.3). I denna rapport diskuteras lexikaliseringsproblemet. Vad som 

menas med det är i stort sett vad som kan ses höra hemma i det svenska ordförrådet och inte. Detta 

är en svår avvägning att göra då det är problematiskt att veta när ett ord är etablerat nog för att ses 

som en del av det kollektiva språkbruket. Ord kan i sig vara lexikaliserade i en talares mentala 

lexikon men inte inom språksamfundet. Men ”Om ett ord är lexikaliserat hos en stor majoritet av 

språkbrukarna, kan det sägas vara lexikaliserat inom språksamfundet” (Malmgren 2000 s.18).   

I undersökningen SVENSKA NYORD 1985-2007 från 2008 undersöker Anna Palmblad hur 

användningsfrekvensen, ordförståelsen och betydelseförändringen ser ut för 53 svenska nyord. 

Nyorden i Palmblads undersökning excerperades från Nyordsboken (2000) samt ur nyordslistor 

som publicerats i tidskriften Språkvård mellan åren 2001 och 2007. Nyorden som undersöktes 

skulle enligt Palmblad uppnå målen att vara ”allmänspråkliga, aktuella och etablerade” (Palmblad 

2008 s11). Modeord med tydlig tidsanknytning har medvetet blivit bortvalda i undersökningen. 

Palmblads undersökning visar bland annat att det inte finns några stora skillnader i förståelsen och 

användningen av nyorden baserat på informantens könstillhörighet. Skillnaderna är, förutom i vissa 

specifika fall, marginella.  
Det som dock framkommer är att de äldre informanterna förstår samt använder nyorden mer än 

de yngre informanterna. Detta talar emot Palmblads ursprungliga hypotes att ”Yngre informanter 

oftare träffar på och använder generellt fler nyord än äldre” (Palmblad 2008 s.2). Det enda 

undantaget där de yngre informanterna har bättre förståelse än de äldre är när det kommer till de 

yngsta nyorden.  
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2.2 Nyord  

För att kunna undersöka nyord bör man först veta vad termen innebär. Nyord är enligt Nyord i 

svenskan av Birgitta Agazzi (2015) ord som myntats vid en specifik tidpunkt där det inte 

existerar tidigare belägg för just det användandet. Orden kan då vara nyskapade likt ordet 

twerka, som betyder att ’intensivt skaka rumpan i takt till musik’, vars första belägg hittas 2013, 

eller vavva att ’ta ledigt från jobbet för att vara hemma och ta hand om sin hund’, vars första 

belägg hittas 2012 (Agazzi 2015 s.258, 268). Orden kan också vara nya användningar eller 

avledningar av gamla och redan vedertagna ord. Exempel på denna typ av nyord är verbet att 

tårta, som i att ’kasta eller mosa en gräddtårta i ansiktet på en makthavare som protest’ eller 

tråd betydande ’samlade inlägg i en diskussion på webbplats eller i e-post’ (Agazzi 2015  s.259, 

255). Vedertagna ord som plötsligt fått ökad användning kan också klassas till gruppen nyord.  
 

2.3 Ordbildning och nyord 

De ordbildningstyper jag presenterar i detta arbete kommer alla ifrån boken Nyord i svenskan 

som är skriven av Birgitta Agazzi 2015. Det finns många sätt som nya ord kan konstrueras på, 

allra vanligast i svenskan är sammansättningar där två redan existerande ord sammanfogas till 

ett nytt, till exempel mobilsurf eller nagelprotest.  

Nya ord kan vidare uppstå genom avledning, vilket innebär att man genom att lägga till ett 

prefix eller suffix ändrar ordets betydelse (Gyllenbok 2014). Dessa affix bär sällan på egen 

betydelse utan fungerar endast i samband med ett redan existerande rotmorfem. I Ord till tusen 

(Gyllenbok 2014) presenteras orden missbruka, otrevlig, släktskap, skurkaktig som exempel på 

avledning. Dessa ord avleds av prefixen miss-, och o- och suffixen –skap och –aktig.   

Nyordsbildningar som i många fall ser ut som och kan tolkas som sammansättningar är ofta 

så kallade retrograderingar. Detta innebär att ord byter ordklass utan att ett avledningsmorfem 

tillfogas: t.ex. verb som har bildats ur sammansatta substantiv exempelvis bitchslappa från 

bitchslap, vilket i sin tur är ett engelskt lån, eller stavgå från stavgång. Typen avledda 

sammansättningar liknar till formen vanliga sammansatta ord men de uppkommer från att 

tidigare sammansatta ord har avletts med avledningsprefix eller suffix. Exempelord i denna 

ordbildningsgrupp är fildelare, som avletts från ordet fildelning, eller fotobombare som avletts 

från ordet fotobomb. 

I vissa fall kan gamla ord få vidgad betydelse och en ny konnotation och då behövs det skapas 

nya ord för att utmärka det gamla fenomenet i jämförelse med det nya. Den här typen av ord 
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kallas för retronymer. Det är ord som gammelmedium som används för att beskriva medier i stil 

med radio, papperstidningar och television istället för de numera mer frekventa webbmedierna 

som blivit normen. 

Nyord kan också uppkomma ur förkortningar som används i så stor utsträckning i förkortad 

form att det blir till ett ord i sig. Detta kallas initialord och ord så som YOLO, SMS och HBTQ 

är exempel på detta. Teleskopord är en annan typ av förkortningsord och de bildas genom att 

man drar ihop två ord till ett eller alternativt förkortar ett längre ord. Brexit, romkom och vlog 

är exempel på teleskopord. Längre ord kan bli mer funktionella av att de kortas av och blir då 

till ett frekvent använt nyord. Detta skedde med ordet bil från ordet automobil och även ordet 

plast från ordet plastic. Dessa avkortade substantiv kan sedan i många fall avledas till verb med 

hjälp av ändelsen –a, som vlogga, plasta och yoloa.   

Att låna in ord från andra språk är en mycket vanlig nyordsprocess. På senare tid har det 

främst varit från engelskan som svenskan lånat in ord. Graden av inlåning kan variera från 

direktlån, där ordet ser exakt ut som ordet från ursprungsspråket, exempelvis outfit, till lån där 

ordet är detsamma men stavningen har modifierats som i mejl/mejla. Lånen kan också vara i 

form av översättningslån där motsvarande ord har översatts till en svensk version som i 

visselblåsare från det engelska ordet whistleblower.  

Namn kan bli så allmänt vedertagna att de till slut blir till ord, så som med personnamn som 

reinfeldtare och zlatanera men också ortnamn som till exempel pajalagröt, eller 

stockholmsvegetarian. Främst brukar dock varumärkesnamn bli de som får fäste, vanliga 

exempel på detta är photoshoppa, googlebar och twittra.  

 

2.4 Slangord och nyord 

Slangord kan bli till nyord. Slangord är ofta något som har negativa konnotationer och ses som fult 

språk. Slangordens främsta funktion är att agera som en gruppmarkör och visa på att talaren hör till 

en viss grupp (Gunnarsdotter Grönberg 2013 s.262). Slangord visar också på ”ett kreativt 

förhållningssätt till språket” då det ständigt uppkommer nya, i och med avledningar eller 

ombildningar av ord som redan existerar i standardspråket (Gunnarsdotter Grönberg 2013 s.263). 

Ibland kan det bli så att ett slangord sprids till allmänheten tack vare media och blir då till ett mer 

allmänt vedertaget ord som används utanför den tidigare bestämda gruppen. Slangord kan på så vis 

bli till nyord. Då tappar dock ordet ofta sin slangfunktion och ordet blir inte längre lika frekvent 
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använt, alternativt utbytt, i den specifika gruppen. Det som är slang för en generation kan vidare 

komma att bli standard för en annan. (Crystal 2010 s.55).  

Exempel på ord som tidigare varit slangord är ord så som kul och tjej. Båda orden var i början 

av 1900-talet starkt slangförknippade och såg som fult språk, idag förekommer båda frekvent i de 

flesta språkliga situationer oavsett ålder, kön och utbildning.  

  

2.5 Språkförändring 

Innan en språklig förändring sker måste först en språklig variation dyka upp. Detta betyder dock 

inte att alla språkliga variationer blir till förändringar (Sundgren 2013 s.91). En förändring kan ske 

på olika språkliga nivåer, på fonologisk eller morfologisk nivå eller lexikalt, i form av nyord. 

Språklig förändring kan ske både uppifrån, det vill säga från högre socialgrupp, och nedifrån, det 

vill säga från lägre socialgrupp. Förändringar uppifrån är oftast mer medvetna medan förändringar 

nedifrån inte är det och också går mot normerna (Sundgren 2013 s.98). Ett exempel som skulle 

kunna ses som en språkförändring uppifrån är när RFSU lanserade ordet snippa för att benämna 

det kvinnliga könsorganet (Milles 2005). De som har den viktigaste rollen i språkförändringen är 

dock språkbrukarna, något som kan te sig självklart men är viktigt att poängtera. Språkliga fenomen 

kan implementeras av grupper med auktoritet, likt Svenska Akademien och RFSU, men finns det 

inte stöd bland inflytelserika grupper av brukare kommer ingen praktisk förändring att ske. När 

man talar om språkförändring brukar man tala om så kallade innovatörer, det är personer som är 

knutna till flera olika sammanhang eller nätverk och kan inverka på en förändring (Sundgren 2013 

s.102). Innovatören har stort inflytande i grupperna hen deltar i och får på så vis en nyhet att sprida 

sig. De som tycks vara de största innovatörerna sett till grupp är ofta unga tjejer.  
 
 De som går i spetsen för den språkliga förändringen är kvinnor som i tonåren inte följer den 
allmänna normen för vare sig socialt, eller språkligt beteende. De anammar de nya språkliga 
varianterna, symbolerna för icke konformt beteende, och behåller dem eller utvecklar dem vidare 
när de klättrar uppåt socialt (Sundgren 2013 s.104)  

 

Unga kvinnors språkliga innovationsförmåga beaktas i denna undersökning när en jämförelse 

mellan kvinnor och mäns ordförståelse och ordanvändning görs.  
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3. Metod och material  
I följande kapitel presenteras det material och den metod som använts i denna undersökning. 

En djupare beskrivning av Språkrådets nyordslista och de ord jag valt att undersöka ges, liksom 

en motivering av ordurvalet. Vidare följer en beskrivning om hur jag valt att utforma min enkät 

samt en presentation av undersökningens informanter. Slutligen ges en problematisering av 

metoden jag valt att använda mig av.  

3.1 Språkrådets nyordslista 

Språkrådet har som uppgift att ”upplysa om nya ord i språket” och det gör myndigheten i och 

med att den registrerar nya fraser eller nya användningar av redan vedertagna uttryck i svenskan 

(Institutet för språk och folkminnen, 2016). Att samla in och presentera nyord är något som 

utförts i Sverige sedan 1940-talet då Språknämnden, senare Språkrådet, började sin ordjakt 

(Agazzi 2015). Det var också svenska språknämnden som började, år 1987, att årligen ge ut en 

nyordslista, en uppgift som Språkrådet fortsatt med. 

Excerpering av nyord sker genom belägg från framförallt dagstidningar, men också från tv 

och radio. Tips från allmänheten används också i arbetet med nyord. Språkrådets uppgift är inte 

att godkänna språket och orden i fråga, utan man samlar endast in autentiskt tal och text som 

faktiskt används av språkbrukarna. Språkrådet publicerar varje år sin lista i Språktidningen och 

på Språkrådets webbplats.  

3.2 Val av nyord att undersöka  

Språkrådets nyordslista för 2015 består totalt av 37 nyord. Att undersöka alla dessa skulle bli 

allt för omfattande så därför undersöks endast tio av dessa. Att göra ett urval av ord utan att bli 

subjektiv är svårt då man personligen förstår eller fattar tycke för vissa ord och andra inte. För 

att undvika det så gott det går har de tio orden valts ut baserat på olika typer av nyord. Fyra av 

orden är så kallade låneord av olika typer, två ord är slangord, två är producerade ur 

verksamhetsnamn, ett är ett sammansatt ord och ett är ett nyskapat ord. I tabell 1 presenteras 

orden med de betydelsedefinitioner de fått av Språkrådets nyordslista (Språkrådet 2015). I 

tabellen anges även första belägg och ordtyp. Dock anges inte ordbildningstyp i den faktiska 

nyordslistan, vilket är något som används i denna undersökning för att göra en uppdelning 

mellan orden.  
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Tabell 1 Urval av nyord 
Nyorden Betydelse Ordtyp Första belägg i 

svenskan 
Douche ’Otrevlig eller 

osympatisk person’ 
Direktlån  2009 

Klickokrati ’Ett samhälle där 
journalistik och 
politik styrs av vad 
internetanvändarna 
föredrar, till exempel 
genom att klicka på 
gilla- och delaknappar 
på nätet’ 

Översättningslån, från 
engelskans clickocracy 

2007 

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 

Översättningslån, från 
engelskans cultural 
appropriation 

2013 

 Vejpa ’Röka e-cigarett’ Modifierat direktlån, 
från engelskans vape 

2013 

Obror ’Okamratlig, taskig’ Slangord/ungdomsord 2011 

Haffa ’Ragga, stöta på’ Slangord/ungdomsord 2010 

Youtuber ’Person som ägnar sig 
åt att lägga upp filmer 
på Youtube, ofta i en 
sådan omfattning att 
det kan ses som ett 
yrke’ 

Verksamhetsnamn 2005 

Svischa/Swisha ’Använda en app för 
att föra över pengar’ 

Verksamhetsnamn 2012 

Klittra ” Onanera (som 
kvinna)” 

Nyskapat ord 2014 

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’ 

Sammansättning 2001 
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  Några av orden i tabell 1 har genomgått en semantisk förändring på så vis att de finns sedan 

tidigare men med annan betydelse. Ett av orden som har genomgått en semantisk förändring är 

ordet haffa, som tidigare använts med betydelsen ’bemäktiga sig, fånga.’ (Svenska Akademien 

1930). Denna gamla användning används nu parallellt med den nya ’ragga, stöta på’.  

Nyordet svischa/swisha är också ett ord som, i stavningen svischa, existerar sedan tidigare 

med betydelsen ’avge ett susande 1. vinande ljud, susa 1. vina o. d.;äv. allmännare (stundom 

utan tanke på ljud): förflytta sig snabbt’ (Svenska Akademien 1999).  Dessa två semantiska 

förändringar has i åtanke under undersökningen då de kan komma att påverka förståelsen och 

användningen av de nyorden. Ordet svischa/swisha skulle även kunna ses som en 

retrogradering av ordet svisch/swish där a:et har tillagts för att göra det till ett verb. I denna 

undersökning väljer jag trots detta att kategorisera den som ett verksamhetsnamn tillsammans 

med youtuber.  

Att göra en uppdelning baserat på ordbildningstyp kan vara problematiskt då många ord kan 

vara svårdefinierbara samt konstruerade på så vis att de kan tolkas som ett flertal olika 

ordbildningstyper, exempelvis ordet svischa/swisha. Olika typer av ord kan även förstås lättare 

än andra. Verksamhetsnamn har exempelvis, ifall man vet verksamheten den kommer ifrån, en 

stor genomskinlighet när det kommer till förståelseaspekten. Andra ordtyper kan istället bli mer 

svårtolkade. Ordbildningstypen på nyordet är på grund av detta inte en avgörande variabel i 

denna undersökning utan den används främst för att göra ett urval där många olika typer av 

nyord blir representerade. Självklart kan dock ordbildningstypen ha en avgörande roll i om 

informanten förstår ordet eller inte. De som inte kommer i kontakt med engelska exempelvis är 

kanske inte alls bekant med engelska direktlån som douche. Detta är något som är värt att ha i 

åtanke men inte något som kommer vara undersökningens huvudfokus.  

  

  3.3 Utformning av enkät  

För att undersöka en stor grupp informanter samt få en generell bild av hur användningen och 

förståelsen ser ut bland nyorden har jag valt en kvantitativ metod i form av en enkät. Vid 

utformningen av undersökningens enkät lades fokus på hur frågorna skulle ställas för att ge så 

lite förvirring som möjligt, och på så vis öka undersökningens reliabilitet. Frågorna i enkäten är 

också baserade på undersökningens frågeställningar för att uppnå god validitet. Enkäten återfinns 

i bilaga 1.  
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 För att undvika bortfall på grund av ofullständiga svar är varje frågedel uppdelad i avsnitt 

som är obligatoriska. Detta innebär att informanten måste ange ett svar i varje avsnitt för att 

kunna gå vidare till nästa fråga. Enkäten kan på så vis endast lämnas in om informanten har utfört 

hela enkäten och angett ett svar på alla frågor. Enkäten innehåller kunskapsfrågor, i form av vad 

ordet betyder, som man bör tolka försiktigt eftersom man inte har överblick över om informanten 

tar reda på svaret innan hen svarar (Ejlertsson 2014 s.60). Av det skälet är undersökningen 

upplagd så att informanten först får se ordet, och sedan får frågan ”Har du stött på ordet …?”. På 

den frågan kan informanten svara att den stött på ordet "ofta", "ibland" eller "aldrig". Efter det 

följer en ”Ja” eller ”Nej”-fråga gällande om informanten använder sig av ordet eller inte. Sista 

frågan gällande varje nyord är om informanten vet vad ordet betyder. Där finns följande 

svarsalternativ ”Ja, helt säkert", "Jag tror det", och "Nej”. Efter det kommer en öppen fråga där 

informanten med egna ord får svara på vad ordet betyder, alternativt ”använda en mening där 

betydelsen framgår”. Har informanten då inte stött på ordet är sannolikheten liten att hen 

använder sig av ordet samt ”helt säkert” vet vad ordet innebär. Den öppna orddefinitionsfrågan 

ingick för att övergripande kunna undersöka om de som svarat att de "helt säkert" vet vad orden 

betyder, faktiskt vet vad ordet betyder. Det finns invändningar mot användandet av öppna frågor 

i enkäter då det komplicerar sammanställningsarbetet (Trost, Hultåker 2016 s.75). Jag anser dock 

att svarsalternativ gällande ordens betydelse både skulle kunna vara ledande samt problematiska 

att utforma på ett sätt som skulle göra alternativen likvärdiga. I denna undersökning används de 

öppna frågorna huvudsakligen för att se om informanternas svar faller inom ramen för de 

definitioner som angivits, se tabell 1. Exempel på svar på den öppna frågan ges i bilaga 2.  

I utformningen av min enkät hämtade jag mycket inspiration från Palmblads (2008) 

undersökning av förståelse av nyord och hennes enkät.  

 

3.4 Informanter 

I och med att min enkät har spridits via sociala medier och specifikt Facebook har det gett ett så 

kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att de informantsvar man kan få tillgång till utgör 

grunden för undersökningen (Trost, Hultåker 2016 s.31). Genom att publicera enkäten på 

Facebook fick de som var intresserade chansen att svara, vilket i sin tur gjorde att 

informantgruppen inte var så spridd i åldern som är idealt för en dylik undersökning.  

Den största informantgruppen i denna undersökning har genom detta urval främst blivit i 

åldrarna upp till 34. Av de totalt 310 informanterna är 286 stycken, 92 %, under åldern 35, se 



	

	15	

tabell 2. Därför är åldern på informanterna en utomspråklig variabel som inte behandlas närmare 

i undersökningen. 

 

Tabell 2 Informanternas ålder och kön 
Ålder:  -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+  

Antal:       Totalt 

Kvinnor 121 71 5 9 7 1 214  

Män 56 38 1 0 1 0 96  

Annat 0 0 0 0 0 0 0  

Totalt 177 109 6 9 8 1 310 

 

Som man också kan utläsa av tabell 2 är majoriteten av informanterna kvinnor, det vill säga 69 

% (214 informanter) av det totala antalet informanter. Resterande 31 % (96 informanter) är män. 

Ingen har valt att svara ”annat” på könstillhörighet och den variabeln har uteslutits från 

undersökningen. 

  

3.5  Metodkritik  

Det finns många problematiska faktorer att överväga när man gör en undersökning genom en 

webbenkät, speciellt när man använder sig av ett så kallat bekvämlighetsurval. Som jag tidigare 

nämnt kan inte min grupp informanter representera den svenska språkgemenskapen i stort då det 

är en överrepresentation i informantgrupperna av åldrarna -24 år och 25-34 år och en 

underrepresentation i resterande informantgrupper.  

Det är inte heller en helt och hållet jämn fördelning mellan kvinnor och män (och de som väljer 

att identifiera sig som annat) vilket inte är optimalt då en jämförelse mellan kvinnligt och manligt 

språkbruk görs. 

 Det man inte heller kan kontrollera vid en webbenkät är hur situationen ser ut när informanten 

svarar på frågorna. Det finns alltid möjligheter att informanten svarar oseriöst eller felaktigt eller 

att hen kollar upp svaren vid sidan om. Om informanten finner att enkäten på något vis är oklar kan 

det också påverka hur hen svarar. Det är också en fråga om hur informanter väljer att bedöma sitt 

eget språkbruk, och vad som ses som att stöta på ett ord "ofta", "ibland" eller "aldrig" kan variera 



	

	16	

mycket från informant till informant. Det är också svårt att med säkerhet veta om man faktiskt 

skulle använda sig av ett ord i praktiken eller inte.  

För att dra en tydligare slutsats gällande hur förstådd och använd hela nyordslistan för 2015 är 

skulle eventuellt hela listan blivit undersökt. Detta är något jag valt att inte göra på grund av att det 

skulle bli ett allt för omfattande arbete och en enkät som skulle bli väldigt lång vilket med stor 

sannolikhet skulle minska informantdeltagandet. Det hade dock gett en mer tydlig bild över hur 

hela listans användning och förståelse ser ut. Mitt urval kan eventuellt ha gett en skev bild av 

nyordslistan i sin helhet då andra ord eventuellt skulle blivit mer eller mindre förstådda och 

använda.  
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av enkäten gällande ordförståelse och ordanvändning. 

Underrubrikerna presenterar resultaten från enkätens frågor vars resultat presenteras i form av 

tabeller och diagram. Först presenteras hur ofta informanterna stöter på nyorden. Efter det hur 

ordförståelsen ser ut bland nyorden. Efter det kommer resultat gällande om informanterna använder 

sig av ordet eller inte. Där finns även en jämförelse mellan förståelsen och användningen och ifall 

det finns någon skillnad mellan de två. Efter det presenteras varje nyord baserat på vilken 

ordbildningstyp de kategoriserats i. Slutligen jämförs användningen och förståelsen bland de 

kvinnliga och de manliga informanterna för att se om det finns någon skillnad i nyordsbruket 

baserat på kön.  
 

4.1 Har informanterna stött på de utvalda nyorden?  

I tabell 3 presenteras resultaten att det nyord som informanterna mest frekvent stöter på är ordet 

svischa/swisha. Där svarar 96 % att de "ofta" stöter på ordet. Det är inte någon som svarat att de 

"aldrig" stött på ordet. Det ord som kommer näst efter svischa/swisha är ordet douche, där 63 % av 

informanterna säger att de "ofta" stöter på ordet. Trots att de är de två mest frekventa nyorden 

skiljer det 33 procentenheter mellan dem. Douche ligger dock tätt i frekvensnivå med orden haffa 

där 62 % svarar att de "ofta" stöter på ordet och youtuber, där 61 % svarar att de "ofta" stöter på 

ordet. Det nyordet som flest informanter svarar att de "aldrig" stöter på är klickokrati, där 85 % av 

informanterna inte stött på ordet överhuvudtaget. Efter det följer nyordet faktaresistens som 63 % 

svarar att de "aldrig" stött på. Skillnaderna mellan de olika ordens frekvens är på så vis spridd. Det 

skiljer 95 procentenheter mellan det oftast påstötta ordet svischa/swisha och det minst påstötta ordet 

klickokrati. Nyordens medelvärde på "ofta"-svaret är: 37 %. Ordens frekvens varierar alltså från 

hög frekvens till låg frekvens.  
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Tabell 3 Ifall informanterna stött på nyordet, antal och procentuell andel 
Har du stött på 

ordet? 

Ofta Ibland 

 

Aldrig 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Swisha/Svischa 297  96 % 13  4 % 0  0 % 

Douche 194 63 % 99  32 % 17  6 % 

Haffa 191 62 % 114  37 % 5 2 % 

Youtuber 188 61 % 97 31 % 25 8 % 

Obror 92 30 %  125 40 % 93   30 % 

Kulturell 

appropriering 

78  25 % 90   29 % 142 46 % 

Klittra 44 14 % 179  58 % 87 28 % 

Vejpa 28 9 %  99 32 %  183 59 % 

Faktarestistens 24 8 % 92  30 % 194 63 % 

Klickokrati 2  1 % 44  14 % 264 85 % 

Medelvärde  114 37 %  95 31 % 101 33 % 

 

4.2 Hur stor är ordförståelsen för de utvalda nyorden? 
Ordförståelsen för nyorden är mycket varierande, se tabell 4. Som man kan utläsa av tabellen 

skiljer hela 94 procentenheter mellan det mest förstådda nyordet svischa/swisha och det minst 

förstådda nyordet klickokrati, där endast 3 % svarade att de "helt säkert" förstod ordet. Av de 

310 informanterna i undersökningen svarade 229 av dessa, 74 %, att de inte visste vad 

klickokrati innebar. När det kommer till ordet svischa/swisha var det endast en informant som 

svarade "Nej" på frågan ”Vet du vad ordet svischa/swisha betyder?”.  

 Mellan det mest förstådda och det minst förstådda nyordet finner man varierande grad av 

förståelse: youtuber förstår 75 % av informanterna "helt säkert" och endast 3 % inte alls, vilket 

också gör det till ett, likt swisha/svischa, välförstått nyord. Faktaresistens, är likt klickokrati, 

förstått "helt säkert" av väldigt få, 14 %, av informanterna. Av resterande 86 % svarar 45 % att 

de inte alls vet vad ordet innebär.    

Medelvärdet för svarsalternativen att man "helt säkert" vet vad ordet betyder är 48 %, där 

”jag tror det”- svaren är 24 % och ”nej”-svaren 28 %, men förståelsen mellan de olika orden 



	

	19	

varierar mycket. Läggs värdena för ”helt säkert” och ”jag tror det” ihop kan man säga att en 

majoritet, 72% av informanterna, har en förståelse av orden.  

De öppna svaren (se bilaga 2) kan här användas för ytterligare analys av ordförståelsen. Två 

av orden har både en äldre och en ny betydelse: haffa och svischa/swisha. När det kommer till 

nyordet haffa så svarar ungefär 25 % av de som är helt säkra på ordets betydelse med den gamla 

betydelsen, ’bemäktiga sig, fånga’, i den öppna definitionsfrågan. När det kommer till de som 

svarat ”jag tror det” på vad haffa betyder så är det 54 % som svarar med den gamla betydelsen. 

Detta påverkar resultatet när det kommer till just det nyordet. Ordet är inte så frekvent i 

nyordssynpunkt som siffrorna i tabellerna visar.  

När man tittar på ordet svischa/swisha som också har en äldre betydelse, ’avge ett susande 

1. vinande ljud, susa 1. vina o. d.;äv. allmännare (stundom utan tanke på ljud): förflytta sig 

snabbt’, så är det ingen som svarar med den betydelsen utan alla som svarat att de "helt säkert" 

vet vad ordet betyder har svarat med dess nya innebörd. Även de som svarat ”jag tror det” 

svarar med den nya betydelsen. 

Tabell 4 Ordförståelsen av de utvalda nyorden, antal och procentuell andel 
Vet du vad ordet 

betyder? 

Ja, helt säkert Jag tror det 

 

Nej 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Swisha/Svischa 302  97 % 7   2 % 1  0 % 

Youtuber 233  75 % 68  22 % 9  3 % 

Douche 233   75 % 59   19 % 18  6 % 

Haffa 206 66 % 97  31 % 7  2 % 

Klittra 166  54 % 59   19 % 85  27 % 

Obror 141  46 % 90   29 % 79  26 % 

Kulturell 

appropriering 

93   30 % 75  24 % 142  46 % 

Vejpa 61  20 % 69  22 % 180  58 % 

Faktaresistens 44   14 % 140  45 % 126  41 % 

Klickokrati 10   3 % 71  23 % 229  74 % 

Medelvärde  149  48 % 74 24 % 88 28 % 
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4.3 Hur stor är användningen av de utvalda nyorden?  
I tabell 5 presenteras resultatet för enkätfrågan där informanterna blev tillfrågade om de 

använder sig av nyordet eller inte.  

Det man tydligt kan se i Tabell 5 är att användningsfrekvensen skiljer markant mellan det 

mest använda ordet, alltså svischa/swisha, som 97 % av informanterna använder sig av, och det 

minst frekvent använda ordet klickokrati, som endast en informant säger sig använda. Detta 

betyder att ordens praktiska användning är mycket varierande. Om man tittar på alla ordens 

användning kan man se att medelvärdet på "Ja"-svar på frågan ”Använder du dig av ordet …?” 

är 35 %. "Nej"-svaren har medelvärdet 65 %. Detta visar på att majoriteten av nyorden inte har 

praktisk användning bland informanterna, totalt sett. 

 

Tabell 5 Användningen av de utvalda nyorden, antal och procentuell andel 
Använder du dig av ordet 

…? 

Antal:  

 

 Ja   

 

Nej   

 Antal Procent Antal Procent 

Svischa/Swisha 302   97 % 8   3 % 

Douche 221  71 % 89  29 % 

Haffa 158   51 % 152  49 % 

Youtuber 157  51 % 153   49 % 

Kulturell appropriering 71  23 % 239  77 % 

Obror 81   26 % 229   74 % 

Klittra 41   13 % 269  87 % 

Vejpa 27  9 % 283  91 % 

Faktaresistens 20  7 % 290   94 % 

Klickokrati 1   0 % 309  100 % 

Medelvärde: 108 35 % 202 65 % 
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4.3.1 Jämförelse mellan ordförståelsen och användningen av nyorden 
	
Man kan anta att det främst är de som svarar att det är de som förstår ordet "helt säkert" är de 

som använder sig av ordet. Tabell 6 visar en jämförelse mellan antalet informanter som svarar 

att de förstår ordet "helt säkert" och de informanter som svarat att de använder sig av ordet.  

För några av nyorden är förståelsen och användningen mycket lika eller till och med identisk. 

Exempelvis gäller det för ordet swisha/svischa där 97 % både förstår och använder sig av ordet. 

Ordet douche är också likt i både förståelse och användning, det skiljer endast 4 % mellan 

förståelsen och användningen hos informanterna. När det kommer till ordet klittra däremot blir 

skillnaden i förståelse och användning mycket större. Som man kan se i tabell 6 så vet 54 % av 

informanterna helt säkert vad ordet betyder men endast 13 % använder ordet. Skillnaden mellan 

användning och förståelse är då 41 procentenheter. Nyordet youtuber är ett av de tre mest 

förstådda orden där 75 % informanterna har sagt att de "helt säkert" vet vad ordet betyder. Ordet 

är också ett av de tre mest använda nyorden där 51 % av informanterna svarar att de använder 

sig av ordet. Trots att ordet är både väl förstått och frekvent använt så skiljer 24 procentenheter 

mellan förståelse och användning.   

Anledningen till att nyordet förstås men inte används kan variera. Antagligen finner 

informanterna, trots att de vet vad ordet betyder, inte någon praktisk användning av ordet. Ord 

som klittra kan ses som tabu då det handlar onani som för många ses som något man inte 

diskuterar. Ord av slangkaraktär kanske helt enkelt inte blir använda på grund av att 

informanten inte använder sig av den typen av språk. Att vejpa kan vara en aktivitet informanten 

inte sysslar med eller diskuterar och på så vis blir inte ordet funktionellt för hen. 

Om ordet förstås men inte används kan också bero på hur genomskinligt ordets 

betydelse är. Somliga nyord har hög genomskinlighet och deras innebörd blir tydlig även om 

man inte stött på ordet tidigare. Vet man vad hemsidan YouTube är kan det vara enkelt att tyda 

vad youtuber betyder. Likadant med det sammansatta ordet faktaresistens där man genom 

tidigare kunskap av orden fakta och resistens kan pussla ihop betydelsen av faktaresistens. 

Nyordet klickokrati är långt ifrån lika genomskinligt och kan då påverka förståelsen bland 

informanterna. Hur man ska avläsa sammansättningen av klick och krati resulterade i många 

gissningar som var olika den faktiska betydelsen. Detta gör att det blir skillnader i förståelse 

och användning mellan de olika orden.  
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Tabell 6 Jämförelse av ordförståelsen och användningen av nyorden, antal och 
procentuell andel 
 Förstår sig helt säkert på 

ordet 
    Använder sig av ordet 

 Antal Procent Antal Procent 

Swisha/svischa 302 97 % 302  97 % 

Douche 233 75 % 221 71 % 

Youtuber 233 75 % 157 51 % 

Haffa 209 66 % 158 51 % 

Klittra 166 54 % 41 13 % 

Obror 141 46 % 81 26 % 

Kulturell appropriering 93 30 % 71 23 % 

Vejpa 61 20 % 27 8 % 

Faktaresistens 44 14 % 20 7 % 

Klickokrati 10 3 % 1 0 % 

Medelvärde 149 48 % 108 35 % 

 

4.4 Genomgång av orden efter ordbildningstyp 
Det är mycket utöver ordets ordbildningstyp som avgör om ordet blir använt eller inte. Den 

faktiska semantiska betydelsen är till stor del den viktigaste faktorn i om ordet blir använt eller 

ej. Här ges en presentation av varje ords förståelse och användning sorterat efter 

ordbildningstyp. Ytterligare exempel på informanternas betydelsebeskrivningar ges i bilaga 2. 

4.4.1 Lånord  

Direktlånet douche är, som framgår av tabell 6 ovan, ett av få ord som en stor majoritet av 

informanterna använder sig av. Av informanterna säger 71 % att de använder sig av  

ordet och 75 % vet "helt säkert" vad ordet innebär. Många av de som svarar att de "helt säkert" vet 

vad douche betyder beskriver ordet med hjälp av ett ord som man skulle kunna se som synonymt 

med douche, det vill säga skitstövel som man kan se i exempel 1 till 4.  

(1) Skitstövel, någon (oftast en kille) som är taskig/otrevlig.  
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(2) Nån som är en skitstövel  

(3) En oskön jävel, skitstövel 

(4) Att man är en skitstövel, tölp, arrogant 

Det modifierade direktlånet vejpa är dock inte lika använt och väl förstått, 20 % av informanterna 

svarade att de "helt säkert" förstår ordet och 8 % att de använder det. I den öppna frågan där 

informanterna i fri text fick svara på vad ordet betydde var det några som var tveksamma på vad 

ordet betydde baserat på att de inte kände igen stavningen. Exempelvis i exempel 5-9. Stavningen 

av ordet kan på så vis påverka förståelsen av det.  
 

(5) ”menar du vapea? att man använder typ e-cigg?” 

(6) ”Vaping - röka en e-cigarett. Skulle dock skriva vapa.” 

(7) ”Vapea? När man "röker" mha. en vaporizor?” 

(8) ”Röka e-cigarett? Skulle i så fall stava det vape-a.” 

(9)  ”Om det är vapea så betyder det att man röker nån sorts e-cigg” 

 

Översättningslånet klickokrati är det ord av nyorden som förstås och används minst. Som man kan 

se i tabell 6 så använder sig 100 % inte alls av ordet och endast 3 % säger sig veta "helt säkert" vad 

ordet innebär. Många som svarat ”jag tror det” på frågan om vad ordet betyder svarar i stil med 

följande exempel 10 och 11 i det öppna svaret: 

(10) ”Flest klick vinner” 

(11) ’Flest likes vinner’ – omröstning via internet (?)” 

 

Exempel 10 och 11 tyder på att informanterna gissat sig fram till vad ordet betyder baserat på 

dess uppbyggnad. De känner igen de två sammansatta delarna klick- och –krati och gör ett 

antagande om ordets betydelse baserat på det.  

Kulturell appropriering, som också är ett översättningslån, används något mer frekvent än 

klickokrati och 23 % av informanterna säger sig använda ordet och 30 % säger sig förstå ordet 

"helt säkert".  

4.4.2 Slangord och ungdomsord 

Slangordet haffa är, som man kan se i tabell 6, relativt frekvent använt av informanterna och det 

tredje mest använda av nyorden. Lite över hälften av informanterna, alltså 51 %, använder ordet. 

Av informanterna säger 66 % att de "helt säkert" visste vad ordet betydde. Det som dock påverkar 

resultatet är att det är många som svarar på vad ordet betyder med den gamla betydelsen ’bemäkta 
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sig, fånga’ och inte något i stil med att ’ragga, stöta på’. Som tidigare nämndes i avsnitt 4.2 så 

svarade 25 % av de som "helt säkert" vet vad haffa betyder med gamla användningen. Exempel på 

detta kan man se i öppna svarsdefinitioner så som exempel 12 till 14:  
 

(12) ” när man griper en tjuv eller snappar upp något/någon....” 

(13) ”Att ta någon. Polisen haffar en bov” 

(14)  ”Att ta något. "Polisen haffade skurken". ” 

 

Bland de som svarar ”jag tror det” på vad haffa betyder är det istället 52 % som säger att dess 

betydelse är den gamla, ’bemäkta sig, fånga’. Detta gör att nyordet haffa inte alls är lika frekvent 

som de förefaller utifrån resultatet i enkäten, då många svarar med den gamla betydelsen i åtanke. 

Det andra slangordet, obror, är inte lika frekvent använt som haffa: 26 % av informanterna 

svarar att de använder ordet medan 46 % svarar att de "helt säkert" vet vad det betyder. Det är även 

30 % av informanterna som svarar att de "aldrig" stött på ordet obror jämfört med haffa där endast 

2 % svarar att de "aldrig" stött på ordet.  

 

4.4.3 Ord bildade från verksamhetsnamn 

Det mest frekvent använda ordet totalt och i gruppen ord som bildats från verksamhetsnamn, är 

enligt informanterna ordet swisha/svischa. Som man kan utläsa ur tabell 5 har 97 % av 

informanterna svarat "ja" på om de använder sig av ordet. Ordet kommer från den 

ordbildningsprocess där ord skapas från namn och i detta fall kommer nyordet från ett 

verksamhetsnamn.   

Det andra nyordet som kommer från ett verksamhetsnamn är youtuber, där 51 % av 

informanterna svarar att de använder detta ord. Youtuber är på så vis det tredje mest använda 

nyordet som undersökts, som ungefär hälften av informanterna använder sig av. 

 

4.4.4 Sammansatta ord och nyskapade ord 

Betydelsen hos sammansatta ord är i många fall genomskinlig då de två sammansatta ordens 

betydelser anger vad det sammansatta ordet betyder. Detta betyder dock inte att ordet av denna 

anledning blir funktionellt och mycket använt. Det sammansatta ordet faktaresistens säger 14 % av 

informanterna att de "helt säkert" vet vad det innebär men endast 7 % säger sig använda ordet.  
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För det nyskapade ordet klittra däremot svarar 54 % att det "helt säkert" vet vad det betyder, dock 

är det bara 13 % som använder ordet. Att det finns någon typ av laddning i ordet kan ses i 

svarsexempel som 15 och 16.  

(15) Ojdå! Nu tror jag det blev lite genant. Kvinnlig onani. 

(16) Skulle säga att det är slang för kvinnlig masturbering. Pinsamt om det är fel dock.  

 

Detta påverkar med stor sannolikhet att ordet förstås men inte används.  

 

4.5 Jämförelse av förståelsen och användningen mellan kvinnor 

och män 
I följande del presenteras enkätresultaten i en jämförelse mellan den utomspråkliga variabeln 

kön: om informanten är kvinna eller man. Denna jämförelse görs för att se om det framkommer 

en tydlig skillnad i ordförståelsen och ordanvändningen mellan könen. Om man utgår från 

forskning som pekar på att ”De som går i spetsen för den språkliga förändringen är kvinnor 

som i tonåren inte följer den allmänna normen” (Sundgren 2013) skulle man kunna anta att de 

unga kvinnorna kommer vara de som tar sig an språkförändringen och därför använder nyorden 

mer än männen.  

 

4.5.1 Ordförståelse  

Tabell 7 visar resultaten för ordförståelsen för män och kvinnor. Bland alla de undersökta 

nyorden är det männen som främst svarar att de "helt säkert" vet vad orden betyder. Dock är 

skillnaden i många fall bara några få procentenheter.  Men i ord som vejpa blir skillnaden tydlig, 

38 % av männen vet "helt säkert" vad ordet innebär och bara 12 % av kvinnorna. Detta innebär 

en skillnad på 28 procentenheter vilket är den största skillnaden för alla de utvalda nyorden. 

För vejpa svarar 68 % av kvinnorna att de inte alls vet vad ordet betyder och av männen svarar 

37 % att de inte vet vad vejpa betyder, vilket är en skillnad på 21 procentenheter.  

Tittar man på vad männen har svarat i genomsnitt på alla nyorden svarar 56 % ”ja, helt 

säkert”, 24 % ”jag tror det” och 21 % ”nej”. När det kommer till motsvarande siffror för kvinnor 

så svarar 45 % ”ja, helt säkert”, 24 % ”jag tror det” och 31 % ”nej”. 

Också för douche och faktaresistens är skillnaderna mellan män och kvinnor lite större.  
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Tabell 7 Ordförståelsen för kvinnor och män, procentuell andel 
Vet du vad ordet 

betyder? 

Ja, helt säkert Jag tror det 

 

Nej 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Swisha/Svischa 97 %  98 % 2 %  2 % 1 %  0 % 

Youtuber  73 %  79 % 23 % 18 % 3 % 2 % 

Douche 70 %  88 % 22 %  12 % 8 % 1 % 

Haffa  65 % 71 % 34 %  25 % 1 % 4 % 

Klittra 52 %  56 % 19 %  20 % 29 % 24 % 

Obror 42 % 53 %  30 %  27 % 28 %  20 % 

Kulturell 

appropriering 

29 %  32 %  24 %   24 % 47 % 44 % 

Vejpa 12 % 38 %  21 %  26 %  68 % 37 % 

Faktaresistens 8 %  27 % 41 %  55 %  51 %  18 % 

Klickokrati 2 %  6 % 19 %  32 % 79 % 62 % 

Medelvärde  45 % 56 % 24 % 24 % 31 % 21 % 

4.5.2 Användningsfrekvens 

I följande del presenterar figur 1 ett stapeldiagram över hur användandet av nyorden ser ut 

baserat på den utomspråkliga variabeln om informanten är kvinna eller man. 

Det är mestadels ingen större skillnad i användandet av nyorden mellan kvinnor och 

män. Som man kan utläsa av figur 1 är det i de flesta fallen bara några procentenheter som 

skiljer dem åt. Denna skillnad är för många av nyorden så pass liten att den inte är värd att 

notera. Dock finns det några nyord vars skillnad är lite större än bara ett fåtal procentenheter. 

Nyordet vejpa är exempelvis tio procentenheter mer använt bland män än hos kvinnor. 

Användningen av ordet klittra skiljer sig sju procentenheter där 18 % av männen säger att de 
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använder ordet men bara 11 % av kvinnorna. Denna skillnad i användning mellan könen är 

intressant att notera på grund av ordets innebörd, ’Onanera (som kvinna)’.  

 

Figur 1 Jämförelse av användningen av de utvalda nyorden mellan kvinnor och män. 
Procentuell andel av "Ja"-svar 
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5. Diskussion  
I den här undersökningen har 10 utvalda nyord undersökts för att se hur användningsfrekvensen 

och ordförståelsen ser ut bland informanterna. Detta har utförts för att se om man kan dra några 

tydliga slutsatser gällande vilka ord som faktiskt används och vilka som snarare är 

samtidsmarkörer och tecken på språklig kreativitet än faktisk språkförändring. Dessutom 

undersöktes om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till 

nyordsförståelse och nyordsanvändning.  
Det som tydligt framkommer i undersökningen och enkätresultatet är att förståelse och 

användningsfrekvens för de olika orden varierar mycket. Nyord som svischa/swisha förstår och 

använder nästan alla informanter medan ord som klickokrati istället förstås och används av 

endast ett fåtal av informanterna. I och med att orden är så pass olika i frekvens, förståelse och 

ordanvändning kan ingen generell bild ges av alla orden som en grupp, vilket ändå är ett väntat 

resultat då alla orden är av mycket varierande karaktär, från slangord som obror till mer 

sofistikerade sammansättningar som faktaresistens. Om man dock går efter medelvärdet för 

förståelsen av alla nyord har 48% av informanterna svarat att de "helt säkert" förstår ordet och 

på frågan om informanten använder sig av ordet var medelvärdet för alla nyorden 35 %. Detta 

pekar mot att dessa nyord, sammantaget sett, inte används i mycket stor utsträckning. Det är 

också i många fall så att ordet förstås men inte används, vilket kan tyda på att alla ord kanske 

inte kommer få något större språkligt fäste.  

De fyra minst förstådda orden kulturell appropriering, vejpa, faktaresistens och klickokrati 

är tydligt vad Språkrådet skulle definiera som ”nya ord som säger något om 

samtiden”(Språkrådet 2015). Dessa ord är obekanta och förstås och används bland så få 

informanter och i så pass liten utsträckning att de antagligen inte skulle kunna ses som 

lexikaliserade inom språksamfundet. ”Om ett ord är lexikaliserat hos en stor majoritet av 

språkbrukarna, kan det sägas vara lexikaliserat inom språksamfundet” (Malmgren 2000 s18).  

Kulturell appropriering hör till en debatt som blivit allt mer i ropet. Faktaresistens är också en 

tydlig samtidsmarkör för mångas okällkritiska tendens att bara tro på den information som 

stödjer deras egna åsikter och värderingar. Många känner säkert igen fenomenet men kanske 

inte känner till begreppet eller benämningen. Samma sak när det kommer till ordet klickokrati 

som med stor sannolikhet är ett fenomen många har noterat men aldrig behövt benämna med 

specifikt ord. Dock är de alla, som nyord, en stark sammanfattning av nutida samhällsproblem.  

De fyra mest använda nyorden, svischa/swisha, douche, haffa och youtuber må också ge en 

bild av vår samtid men de är kanske mer vardagliga fenomen som gör att de blir mer använda. 
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Genom att de förekommer så frekvent blir ordförståelsen hög, inte minst i den unga åldersgrupp 

som är i majoritet i denna studie. Dessa ord används i så stor utsträckning att de med stor 

sannolikhet skulle kunna anses vara lexikaliserade inom det svenska språksamfundet. Jag tror 

att de flesta som äger en smarttelefon stött på samt använt den mycket populära appen Swish, 

och har av det fått användning i stil med ”köper du en till mig med så swishar jag dig”. Även 

så är YouTube en plattform med stort inflytande och med kända svenska youtubers som 

Pewdiepie, med miljontals följare. Dessa ord blir på så vis funktionella för språkbrukarna då de 

pekar på företeelser som ofta behöver benämnas i vardagen. Lika vardagliga är även douche 

och haffa som båda är av slangordskaraktär. Det orden betecknar är nog ganska tidlösa 

företeelser och det går att finna synonymer för dessa nyord från andra tidsperioder. När uttryck 

åldras kan uttryck som ’ragga, stöta på’ få nya benämningar, det vill säga haffa. ”Skitstövel” 

kan också vara ett av dessa uttryck som åldrats och på så vis blivit utbytt av låneordet douche, 

som många av informanterna angivit som betydelse för ordet.  Att genomslaget för förståelsen 

och användningen av just dessa ord är så pass stort kan ha att göra med att min informantgrupp 

till stor del består av ungdomar. Hade jag haft fler personer i min informantgrupp i de högre 

åldrarna hade eventuellt resultaten sett mycket annorlunda ut då ungdomsord och slangord 

oftast går hand i hand.   

Denna variation i användande och förståelse är ändå inom ramen för vad Språkrådet själva 

säger om sin lista: ”Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket 

under det gångna året. Vi har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden och om 

språkliga trender. Vi har även tagit med ord som visar på språklig kreativitet” (Språkrådet 2015 

s.1). Alla nyord i denna studie är inte använda av alla informanter utan är snarare ord som säger 

något om samtiden. De som är minst använda tycks vara mer av samtidsmarkörer medan de 

som är mest använda tycks vara tecken på språkliga trender.  

När det kommer till frågan om det finns någon skillnad i förståelsen och användningen av 

nyord mellan kvinnor och män ses inga markanta skillnader. Detta liknar resultatet i 

undersökningen av Palmblad (2008) som skriver: ”Det märks (förutom i vissa specifika fall) 

generellt ingen större skillnad på förståelsen av nyord för kvinnor och män” (Palmblad 2008 

s.35). För många av orden är det endast några få procentenheter som skiljer mellan männen och 

kvinnorna. Detta kan tyda på att undersökningens informantgrupp är ganska homogen där 

könsskillnaderna inte är stora. Det ord där det är störst skillnad mellan könen är ordet vejpa. 

Detta kan tyda på att ordet i sig och fenomenet att vejpa har haft större genomslag bland 

killgrupper och på så vis förstås och används mer. I och med att röka e-cigarett ännu inte är ett 

väldigt vardagligt fenomen är det rimligtvis så att de som använder sig av ordet gör det för att 
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de ofta är i kontakt med fenomenet. Ett av nyorden vars skillnad i användningsfrekvens mellan 

kvinnor och män är värt att notera är ordet klittra. Det nyordet betyder ’Onanera (som kvinna)’. 

Trots att detta ord tycks vara riktat mot kvinnor och en kvinnlig normalisering av fenomenet att 

onanera så är det män som använder sig av ordet oftare än kvinnor. Det är inte en mycket stor 

skillnad men man skulle kunna tro att det skulle visa resultat åt andra hållet Att det är denna 

skillnad kan eventuellt bero på att ordet och fenomenet att onanera är så pass tabubelagt att 

många och främst kvinnor inte använder ordet av den anledningen. Problematiken ligger inte i 

att informanterna inte förstår ordet då 52% av kvinnorna svarar att de "helt säkert" vet vad ordet 

innebär. Detta är på så vis det ordet som skiljer sig mest i förståelse och användning. 

 Teorin om att det främst är unga kvinnor som tar täten som innovatörer i språkförändring 

kan inte stödjas i denna undersökning då de två informantgrupperna är mycket lika och det i 

många av fallen var männen som förstod, eller angav att de förstod, och använde nyorden mer. 

Denna undersökning kan inte bidra till revolutionerande nya insikter inom kunskapsfältet 

för nyord men den ger inblickar i nyordsförståelsen och nyordsanvändandet ser ut bland unga 

språkbrukare av de aktuella nyorden 2015. Men företeelser och ord som det svischa/swisha som 

används av många idag kan inom en snar framtid ha blivit utkonkurrerat av andra framtida 

företeelser. Klickokrati skulle kunna komma att bli en term som istället ökar markant i 

användning, oavsett hur förståelsen och användandet ser ut idag. Undersökningen visade även 

att det inte finns några stora skillnader mellan kvinnligt och manligt nyordsanvändande hos 

mina informanter av dessa nyord. Kanske kan det ses som en positiv grund för ett mer jämställt 

språk där de språkliga könsskillnaderna inte är så stora.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Studiet om nyord är ett område där det finns mycket intressant att undersöka, i och med att det 

är ett evigt förnyande fält där det fortsatt kommer finnas nya ord vars användning är intressant 

att studera. Förslag till vidare forskning är bland annat att undersöka äldre nyordslistor och titta 

på vilka ord som stannat i språket och vilka som endast var modeord och samtidsmarkörer. 

Genom detta kanske man kan dra slutsatser gällande om det finns vissa typer av ord som 

används mer eller mindre. Alternativt skulle man kunna fortsätta denna undersökning om några 

år och se vilka av 2015 års nyord som fortfarande förstås och används. Ord som nu knappt 

används kan ha etablerat sig medan ord som används mycket idag kan ha glömts.  
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Det är även intressant att undersöka nyord med hänsyn till språkbrukarnas ålder och se ifall 

informanternas ålder har någon påverkan på om informanterna stöter på, förstår och använder 

sig av nyorden. I och med att denna undersökning utfördes genom ett bekvämlighetsurval 

innehöll den slutligen inte så många i de äldre informantgrupperna. Om det hade funnits fler av 

de äldre informanterna kunde undersökningen fått ett helt annat utfall. Många av orden är 

låneord och slangord vilket är ord som kanske inte främst figurerar bland äldre språkbrukare i 

samma utsträckning. Genom detta skulle den typen av undersökning vara mer riktad åt ålderns 

inverkan på språkbruk och språkinnovation.  

En annan aspekt vore att utvidga enkäten med listans alla ord istället för endast ett urval. I 

och med det kan man dra mer generella slutsatser om nyordens användning och fortsatta 

framtid. Man skulle också kunna göra jämförelser mellan olika årgångar av nyordslistor och se 

om förståelsen och användningen av listan i stort skiljer sig från år till år och studera fler ords 

överlevnad.  
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Bilaga 1. Enkäten 

 

Är din bror obror?  
Hej och vad kul att du har hittat hit! 

Detta är en undersökning om hur ordförståelsen och användningen av några nyord från 

Språktidningen och språkrådets nyordlista från 2015 ser ut i praktiken. Skulle du möjligtvis kalla 

någon obror? Har du någonsin svischat? Vet du vad det innebär med klickokrati?  

Denna undersökning är en del av mitt examensarbete som jag skriver under HT-16 inom ämnet 

Svenska/nordiska språk. Jag är tacksam om just du vill vara med och delta. Dina svar kommer vara 

helt anonyma. 

Tack på förhand, Vänliga hälsningar Ebba Abelsson 

 

Ålder:  

☐ - 24 

☐  25-34 

☐  35-44 

☐  45-54 

☐  55-64 

☐  64+  

Kön?  

☐ Man 

☐ Kvinna  

☐ Annat 

Douche  

Har du stött på ordet douche?  

☐ Ofta 

☐ Ibland  

☐ Aldrig  
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Använder du dig av ordet douche?  

☐ Ja 

☐ Nej  

Vet du vad ordet douche betyder?  

☐ Ja, helt säkert 

☐ Jag tror det 

☐ Nej 

Vad betyder ordet douche? Om det känns svårt att förklara, använd ordet i en mening där 

betydelsen framgår. 

 

 

Har du några övriga frågor eller kommentarer: 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2. Öppna orddefinitioner  
Ett exempelurval av tre korrekta och tre felaktiga svar från informanternas öppna ordsdefinitioner 

Douche  
Korrekta: 

- ” På riktigt är det väl en liten handdusch, men så som jag och andra använder det är 
det i betydelsen "skitstövel", eller annat nedsättande epitet, främst om män. Har nog 
aldrig kallat en kvinna för dousche” 

- ” En idiot/elak människa, ofta kille. Används också som adjektiv, "douch(e)ig", där 
det inte måste röra sig om nåt permanent personlighetsdrag.”  

- ”En person, oftast en man, som är dryg, irriterande, etc, ex: ’han är en sån douche’” 
Felaktiga:  

- ” Obehaglig person” 
- ”Vet ej”  
- ” Att någon är dum.” 

 
 
Klickokrati 
Korrekta:  

- ”Ett samhälle där ’viral’ uppmärksamhet bestämmer agendan och maktbalansen.” 
- ”att samhället styrs av klick, att medier gör allt för att folk ska klicka på dom” 
- ”Klickorientetat samhälle där det mesta utformas och värderas efter hur många klick 

det genererar.” 
Felaktiga: 

- ” Säkert ngt virtuellt likeinsamlande demokrati. Rösta med klick?” 
- ”Facebookengagemang, gissar jag. Att en gillar/delar något i social media och tror att 

det ska förändra något.” 
- ”Ööh, kanske en statsform där sociala medier styr, eller snarare, folk styr genom 

sociala medier?” 
 
Kulturell appropriering 
Korrekta:  

- ” När man använder uttryck från andra kulturer, ex en vit person med indisk prick i 
pannan.” 

- ”Att man som ex. vit man eller kvinna tar attribut från kulturer med historiskt ’lägre 
status’ och därmed gör deras kultur till statussymbol i den egna kulturen.” 

- ”Att kulturellt appropriera innebär att en person/kultur med högre status/privilegium 
antar en annan kulturs (ofta minoritetskulturers) sedvänjor, egenskaper, uttryck med 
mera. Ordet är negativt betingat.” 

Felaktiga:  
- ” att man införlivar något kulturellt i något större” 
- -”Vet inte vilket sammanhang det ska användas i” 
- ”Att något är acceptabelt enligt kulturella normer.” 
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Vejpa:  
Korrekta: 

- ”röka e-cigg” 
- ”Att röka en sorts e-cigarett” 
- ”Verb av att röka el-cigg, den där du andas in en typ av rök/ånga.” 

Felaktiga:  
- ”Svajpa vänster på tinder?” 
- ”Kan det vara något likande som Skype?” 
- ”Vejpa hit den där!” 

 
Obror: 
Korrekta: 

- ” Min polare beter sig inte som en bror, hen beter sig taskigt.” 
- ”Att man inte beter sig schysst, framför allt i ett sammanhang där man vill poängtera 

lojalitet eller att ställa upp för någon. Gör man inte det är man obror.” 
- ”När en vän eller närstående är taskig alternativt visar upp ett okamratligt beteende.” 

Felaktigta:  
- ”Någon som ej är ens bror?” 
- ”Syster?” 

Troligen "inte min bror" 
 
Haffa: 
Korrekta: 

- ”Att tillskansa sig en person i sexuellt syfte. Det rör sig inte om något seriöst, utan 
avser ligg och strul. Haffa kan också vara slang för 'ta' utan den sexuella 
konnotationen ("Jag haffade tag i'na")” 

- ” Att man raggar upp någon på nysvenska. Men att man griper någon är självklart den 
verkliga betydelsen!” 

- ”Ragga upp någon” 
Felaktiga:  

- ” Att man tar/stjäl något” 
- ” Att ta någon på bar gärning eller ta fast någon.” 
- ” Fixa” 

 
YouTuber 
Korrekta: 

- ”En person som gör karriär på Youtube genom att lägga upp videos på och om sig 
själv.” 

- ”En person som aktivt publicerar videos på Youtube, ofta någon som ämnar att livnära 
sig alternativt livnär sig genom mediet.” 

- ” Någon som laddar upp videos på youtube, oftast också någon som lever på 
finansiella intäkter från youtube-videos” 

Felaktiga:  
- ” Man tittar på youtubeklipp” 
- ” Någon som kollar på youtube ofta” 
- ”söka” 

 
Svischa/Swisha 
Här fanns bara korrekta: 

- ”betalning/ överföring av pengar via appen swish” 
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- ”Skicka pengar över appen swish” 
- ” Skicka över pengar till någon via appen swish” 

 
Klittra 
Korrekta: 

- ”Kvinnlig onani” 
- ”	Att onanera om en har en fitta. Lanserat av Rfsu som ett ord för "kvinnlig onani" 

(tyvärr cisnormativt).” 
- Kvinnlig onanering, man berör klitoris. 

Felaktiga: 
- ”Inte säker” 
- ”Annat ord för vagina??” 
- Betyder det kittla? Har aldrig hört ordet förut. 

 
Faktaresistens:  
Korrekta:  

- ”	En person som inte tror att fakta är fakta - en som tror på konspirationsteorier trots 
att de är motbevisade t ex. Donald trump!” 

- ”En person som är faktaresistent ignorerar det som kan anses sant för att det bättre ska 
stämma med den egna världsuppfattningen” 

- ”En faktaresistent person lyssnar inte till presenterade fakta utan motargumenterar 
med hjälp av känslor eller påhittade fakta.” 

Felaktiga: 
- ”Att man inte vill lyssna?” 
- ”Opåverkad” 
- ”	Att man inte vill lyssna?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


