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Sammandrag 
 
I den här studien undersöks användningen av ett urval av nyord ur Språkrådets nyordslistor 

från 2015–2019. Syftet med undersökningen är att se hur stor kännedomen om nyord är, hur 

väl de kan förklaras, hur utbredd användningen är samt om det finns skillnader i användning 

mellan olika åldersgrupper. Undersökningen har gjorts i form av en webbaserad enkät med 

170 medverkande informanter. Resultatet visar att informanternas kännedom om de 

undersökta nyorden är ganska låg och att deras rapporterade användning av nyord är ännu 

lägre. Störst kännedom har de äldsta åldersgrupperna och det är också de informanterna som i 

störst utsträckning använder nyorden. Slutsatsen blir att den här undersökningen bekräftar 

tidigare undersökningars resultat kring användningen av nyord. Dock bekräftas inte 

uppfattningen att det främst är ungdomar som känner till och använder nyord. 

 

Nyckelord: nyord, nyordsbildning, användning av nyord, skillnad mellan åldersgrupper.
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1 Inledning 
 
Vad är ett riktigt bra nyord? Jo, det är ett ord som ska hjälpa oss att enkelt prata om något som 

vi tidigare saknat ett bra ord för. Det menar Språkrådet (2019) och det är precis så det är. Ett 

nyord som berikar det svenska språket är ett bra nyord – ett nyord som har goda chanser att 

etablera sig i vårt språk och därmed utöka antalet ord alternativt knuffa bort ord som inte 

längre fyller sin funktion. Det är så ett språk hålls levande och det är en förutsättning för att 

språket ska fortsätta finnas och utvecklas. 

Varje år sammanställer Språkrådet ett antal nyord i en lista, som publiceras första vardagen 

efter jul, och för att kvala in på listan måste något av följande kriterier vara uppfyllt: 

 

 Ord som säger något om samhällsandan och året som gått 

 Inlånade ord om de är frekventa och det saknas bra svenska motsvarigheter 

 Ord som bidrar till bredd i genrer, sakområden och olika språk för lånord, liksom i 

ordklasser och ordbildningstyper 

 Ord som inte är för gamla 

 

Det är dessa nyordlistor som är grunden för det här examensarbetet. Och det som främst 

fångat mitt intresse är hur användningen av nyord ser ut, rent allmänt och i olika 

åldersgrupper. Stämmer min hypotes att nyorden inte används i så stor utsträckning och att 

det, när orden väl används, mestadels är ungdomar som nyttjar dem i sitt språkbruk? 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur användningen av nyord ser ut. Hur 

många vet eller tror sig veta vad ett visst ord betyder och i hur stor utsträckning används det? 

Intressant är också om de som säger sig veta eller tror sig veta vad ett ord betyder även kan 

förklara ordet korrekt och att se hur användningen av nyord ser ut i olika åldersgrupper. 

Slutligen kommer det att undersökas vad informanterna själva tror i fråga om vilka som 

främst skapar respektive använder nyord och om de själva, eller någon i deras närhet, skapat 

egna nyord samt vad dessa i så fall betyder. 
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De frågeställningar som undersökningen baseras på är följande: 

 

 Vet informanterna vad de utvalda nyorden betyder? 

 Kan informanterna förklara nyorden? 

 Uppger sig informanterna använda de utvalda nyorden? 

 Vilka åldersgrupper tror informanterna främst skapar nyord? 

 Vilka åldersgrupper tror informanterna främst använder nyord? 

 Har informanterna själva, eller någon i deras närhet, skapat egna nyord? I så fall 

vilket/vilka och vad betyder det/de? 

 
1.2 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till att endast undersöka nyordslistor från fem år, 2015–2019. Totalt finns i 

dessa listor 185 nya ord, eller ord som fått en kraftigt ökad användning, och jag har valt att 

fokusera på fem ord från vardera år – alltså sammanlagt 25 ord. Detta för att undersökningen 

inte ska bli alltför omfattande. 

Jag har också valt att inrikta undersökningen på den generella användningen av nyord samt 

att göra en jämförelse mellan olika åldersgrupper. Frågan jag ställt om informanternas kön 

kan därför i efterhand sägas vara ställd i onödan, då jag enbart konstaterar hur många 

informanter som identifierar sig som kvinnor, män och annat. Men anledningen är även här att 

undersökningen annars skulle bli alltför omfattande. 

 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen består av sex kapitel. Efter det här inledande kapitlet följer kapitel 2, som 

behandlar bakgrund och tidigare forskning. Kapitel 3 presenterar metod och material, kapitel 

4 redovisar enkätundersökningens resultat och i kapitel 5 analyseras och diskuteras såväl 

resultatet som val av metod. Slutligen, i kapitel 6, presenteras undersökningens slutsats och så 

diskuteras framtida forskning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
I det här kapitlet förklarar jag hur nya ord bildas i det svenska språket, ger en beskrivning av 

Språkrådets arbete med de årliga nyordslistorna och presenterar några exempel på tidigare 

forskning inom området nyord och nyordsbildning. 

 
2.1 Nyord 
 
Antalet ord i ett språk är i det närmaste oändligt (Hallström & Östberg 2018:4) och ett 

kännetecken för ett levande språk är att nya ord ständigt tillkommer. Så även i det svenska 

språket och de vanligaste sätten att bilda nya ord är genom sammansättningar eller 

avledningar. 

Agazzi (2015:7) definierar nyord som ord eller uttryck som vid en viss tidpunkt inte har 

kunnat beläggas tidigare – som exempelvis klimatstrejk och popcornhjärna – alternativt redan 

existerande ”gamla” ord och uttryck som fått ny användning, ny betydelse eller ökad 

användning, som hundvissla. Hundvissla används sedan tidigare om en speciell visselpipa, 

men betyder som nyord i stället att ’använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av 

mottagare införstådda med budskapet’ (Språkrådets nyordslista 2019). 

Ett annat sätt att bilda nyord är genom att låna in ord från andra språk (Agazzi 2015:17–

19). Det kan göras på flera olika sätt: genom direktlån, betydelselån och översättningslån (se 

vidare avsnitt 2.1.2). Sedan 1950-talet har engelskan dominerat som långivande språk, men vi 

lånar också från andra språk som tyskan, franskan, italienskan, spanskan och japanskan. 

Slutligen kan ord bildas utifrån namn (Agazzi 2015:20). Det gäller såväl personnamn som 

geografiska namn och namn kopplade till organisationer eller varumärken. Innehavare av 

varumärken brukar dock inte tycka om att deras märken används som vanliga ord, då det kan 

leda till en degenerering av varumärket och att de i slutändan förlorar rätten till namnet. 

 
2.1.1 Sammansättningar och avledningar 
 
Sammansättningar sker genom sammanfogning av två eller fler självständiga 

ord/rotmorfem, exempelvis välfärd + brott = välfärdsbrott. De flesta sammansättningar är 

substantiv, men det är även vanligt med sammansatta verb och adjektiv (Hallström & Östberg 

2018:4). Sammansättningar med andra ordklasser är dock ovanliga. 
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Avledningar sker genom att man lägger till prefix eller suffix till ett ord; exempelvis 

obror, där o:et lagts till för att ändra betydelsen från ’kamratlig’ till att någon inte är 

detsamma (Språkrådets nyordslista 2015). 

Agazzi (2015:13–15) utvecklar också nyordsbildandets två huvudtyper med 

retrograderingar – vilka kan ses som en sorts ”baklängesbildning” där det är fråga om ett 

verb (exempelvis klimatmärka) som uppstått ur ett redan existerande sammansatt substantiv 

(klimatmärkning), avledda sammansättningar – som ser ut som sammansättningar men som 

uppstått som avledningar till ett sammansatt ord eller fras (som blingblingare till blingbling), 

och retronymer – där ett nytt ord för en gammal företeelse behövs för att särskilja den från 

nya former av företeelsen (som exempelvis akustisk gitarr för att särskilja från elgitarr). 

Vidare nämner hon initialord – ord som uppstått genom att en förkortning börjar användas 

som ett vanligt ord (sms:et), teleskopord – där man dragit ihop två ord eller delar av ett 

längre ord (hemester för hemsemester), korta ord – där man helt enkelt har kortat av ett 

längre ord (mello för melodifestival), samt rotavledningar – där man tagit roten i ett verb och 

låter den bli ett substantiv utan tillägg av någon avledningsändelse (släpp för boksläpp). 

 
2.1.2 Andra sätt att bilda nya ord 
 
Direktlån är ett direkt övertagande av främmande ord (Agazzi 2015:17–19), som deepfake 

(’video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att 

upptäcka’) från engelskan och ikigai (’upplevelse av att tillvaron är meningsfull’) från 

japanskan (Språkrådets nyordslista 2019). 

Det kan också handla om en mer indirekt import av ord: betydelselån, där man tar in en ny 

betydelse till ett befintligt ord som i ordet vintage (Agazzi 2015:17), eller översättningslån, 

där man gör en översättning av ett främmande ord. Ett exempel på det sistnämnda är 

hjärtslagslag, som är ett översättningslån från engelskans heartbreak law (Språkrådets 

nyordslista 2019). 

Ord bildade utifrån namn bildas av personnamn, geografiska namn och namn kopplade 

till organisationer och varumärken. Ett färskt exempel från Språkrådets senaste nyordslista 

(2019) är Gretaeffekten, ett ord som förklaras med ’den påverkan mot ett mer miljövänligt 

beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till’. 
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2.2 Språkrådets nyordslistor 
 
Att samla in nyord och sedan presentera dem för allmänheten är något som Svenska 

språknämnden ägnat sig åt från starten på 1940-talet och det har sedan efterföljaren 

Språkrådet fortsatt med (Agazzi 2015:7). 

Varje år sedan 1987 har listor över nya ord och uttryck sammanställts – årligen omkring ett 

40-tal – och detta görs för att folk frågar språkvårdarna om nya ord, vad de betyder, om de är 

lämpliga och så vidare. Dessutom ingår det i Språkrådets uppdrag att samla på sig kunskap 

om svenskan och då ingår kännedom om nyord som en självklar del. 

Den vanligaste källan när man letar efter nyord är dagstidningar, men även i andra källor – 

som radio, tv och bloggar på internet – kan nya ord upptäckas. Språkrådets uppgift är att 

upplysa om nya ord i språket; inte att själva föra in nya ord eller godkänna dem. Det är bara 

språkbrukarna själva som kan göra det genom att använda orden (Institutet för språk och 

folkminnen 2020). 

Nyordslistorna publiceras på Språkrådets egen webbplats och i tidskriften Språktidningen. 

De ord som kommer med är inte alltid helt nya, men de måste ha ökat i användning eller varit 

aktuella under året för att kvala in. 

 
2.3 Tidigare forskning 
 
I projektet ORDAT (Det svenska ordförrådets utveckling från artonhundra till tjugohundra) 

ställs bland annat frågan: hur stor chans har ett nyord att slå sig in bland de 1 000 eller 5 000 

vanligaste orden. Det visar sig att den chansen inte är särskilt stor; det centralaste svenska 

ordförrådet verkar mycket stabilt (Malmgren 2002). Av de nyord som trots allt etablerats i det 

svenska språket utgör lånorden en mycket stor del och de helt dominerande långivande 

språken är engelska, tyska och franska. Avledningar i form av suffix har haft en ganska 

konstant produktivitet under hela tvåhundraårsperioden, medan prefixen hade sin storhetstid 

under första halvan av 1800-talet för att sedan minska och numera knappast alls användas för 

att bilda nya ord. 

Vidare uppmärksammas sammansättningar, som kan bildas mycket fritt och där de olika 

typernas produktivitet kanske därför inte varierar så mycket. En typ verkar dock ha varit 

produktivare de senaste århundradena och det är sammansättningar med adjektiv och particip 

som efterled, exempelvis ord som barnsäker och lustbetonad (Malmgren 2002). Och slutligen 

konstateras att det, åtminstone sedan slutet av 1800-talet, finns en allmän tendens att gynna 
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korta uttryckssätt framför längre. Detta har satts i samband med uppkomsten av den moderna 

tidningspressen, där det ofta – inte minst i rubriker – är nödvändigt att uttrycka sig på ett så 

koncentrerat sätt som möjligt. 

Abelsson uppmärksammar i sitt examensarbete ”Är din bror obror?” (2016) 

frågeställningar kring nyord och om dessa förstås och används eller om de snarare är 

samtidsmarkörer som säger något om tiden i stort alternativt är exempel på språklig 

kreativitet. Hon konstaterar att de ord som används minst av informanterna tycks vara mer av 

samtidsmarkörer medan de som används mest tycks vara tecken på språkliga trender. Vidare 

menar Abelsson att anledningen till att ett nyord förstås men inte används kan variera. Det 

kan exempelvis vara så att informanterna, trots att de vet vad ett ord betyder, inte har någon 

praktisk användning av det och därför inte använder det. Eller så kan ordet förstås om 

betydelsen av detsamma är genomskinlig och som exempel ger hon ”vet man vad hemsidan 

YouTube är kan det vara enkelt att tyda vad youtuber betyder”. 

Andra frågeställningar tas upp av Bidemo i hennes examensarbete ”Feministpappa, selfie, 

kungspudel och vinstvarning” (2017). Hon konstaterar att informanterna har hög kännedom 

om endast 30 % av de undersökta nyorden från nyordslistorna. Av dessa 30 % är majoriteten 

engelska lånord, vilket enligt henne tyder på att man har större kännedom om nyord komna 

från engelskan än från svenskan. Sammantaget anser Bidemo att nyorden används i liten 

utsträckning av informanterna och att de har låg kännedom om dem. De ord man faktiskt 

känner till eller använder är engelska lånord. Vidare visar hennes undersökning att män 

känner till och i större utsträckning använder fler engelska lånord än kvinnor, medan kvinnor 

överlag använder fler nyord än män. 

Informanterna i Bidemos undersökning har alltså hög kännedom om ungefär en tredjedel 

av de undersökta nyorden och det stämmer väl överens med resultatet av en undersökning 

som Språktidningen uppmärksammar i artikeln ”Nyordens flippar och floppar” (Svensson 

2017). I undersökningen ingår totalt 350 nyord från Språkrådets nyordslistor 2007–2014 och 

syftet var att undersöka nyordens eventuella etablering i det svenska språket. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av olika databaser och sökmotorn Google och man delade in orden 

efter användningsfrekvens. De ord som användes dagligen i media eller på nätet klassades 

som etablerade, ord med något lägre frekvens kategoriserades som vanliga, sporadiskt 

förekommande som sällsynta och ord som varken använts i medierna eller på nätet under 

2016 och 2017 klassades som döda. 
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Svensson konstaterar att många nyord aldrig får något bredare genomslag. Det kan handla 

om politiska fenomen som hörs i debatten en kortare tid – modeord som sedan blir omoderna 

– och det kan även röra sig om ord som använts i samband med en händelse som påverkat 

många människor, men som därefter faller i glömska. Ungefär en tredjedel av alla nyord blir 

dock så etablerade att de får en plats i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. 
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3 Metod och material 
 
I det här kapitlet redovisar jag mitt val av metod, hur jag har gått till väga för att göra mitt 

urval av nyord och förklarar vad de betyder. Jag berättar också om insamlingen av data och 

om bearbetningen av densamma samt tar upp kritik mot min valda metod. 

 
3.1 Metod 
 
Då jag har bestämt mig för att undersöka hur utbredd användningen av nyord är har jag valt 

att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Den är lämplig då min 

frågeställning gäller hur många som använder orden och vilka som gör det (jfr Trost & 

Hultåker 2016:23). 

För att nå ut med min enkät har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval med inslag av 

kvoturval. Jag har lagt ut enkäten på min Facebooksida och där har den delats så att jag 

kunnat nå ut till såväl mina egna vänner som till mina vänners vänner och kanske ytterligare 

något steg; ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker 2016:31–32). Men då jag 

mestadels har vänner i medelåldern har jag även varit aktiv i att nå unga och gamla; genom en 

form av kvoturval. Detta har jag gjort på så vis att jag har tagit hjälp av en svensklärare på en 

gymnasieskola, som låtit elever från två av sina undervisande klasser göra enkäten på skoltid, 

samt en ordförande i en pensionärsförening, som skickat ut enkäten via mejl till sina 

föreningsmedlemmar. 

Vidare har jag utgått från Språkrådets nyordslistor för de fem senaste åren. I dessa finns 

totalt 185 ord och jag har valt att fokusera enbart på nybildningar av svenska ord. Dessa 

upptar 60 % av det totala antalet ord; närmare bestämt 112 stycken. Av dessa har jag sedan 

gjort ett bundet eller styrt slumpmässigt urval (Trost & Hultåker 2016:34–35) där jag först 

bestämde mig för att undersöka 25 ord, fem från respektive års lista (se tabell 1). Därefter 

listade jag orden i bokstavsordning i årsvisa listor för att se med vilket intervall jag var 

tvungen att hoppa fram i listan för kunna välja ut just fem ord per år (det blev fyra) och 

slutligen lottade jag fram vid vilket nummer jag skulle börja. 
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Tabell 1. De 25 utvalda nyorden, deras betydelse och vilket år de sågs som nyord. 

Nyord Betydelse Nyordslista 

Aspludd Ludd bestående av snöliknande frön från asp. 2019 
Blåljuspersonal Anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, 2016 

 sjukvård och brandkår.  
Digifysisk Som kombinerar digital närvaro och fysisk närvaro. 2018 

Döstäda Rensa ut och sortera personliga tillhörigheter för att undvika 2017 

 att anhöriga ska behöva göra detta efter ens bortgång.  
Eldost Ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas. 2019 

EU-migrant EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat 2015 

 EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation.  
Fredsring Manifestation där deltagarna håller varandra i handen 2016 

 för att bilda ett symboliskt skydd runt ett objekt.  
Gensax Teknik för att modifiera arvsmassa. 2018 
Haffa Ragga, stöta på. 2015 
Hundvissla Använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av 2019 

 mottagare införstådda med budskapet.  
Hyberavdrag Skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster. 2017 

Klimatstrejk Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av 2019 

 klimatfrämjande åtgärder.  
Kompetenstrappa Utvecklingsprogram för anställda som syftar till att göra 2016 

 arbetsplatsen mer attraktiv.  
Kompetensutvisning Utvisning av person som har kompetens som efterfrågas 2017 

 på arbetsmarknaden.  
Matsvinnsbutik Livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras 2016 

 säljs till låga priser.  
Menscertifiera Säkerställa eller intyga att det tas hänsyn till kvinnors 2018 

 menstruation på bland annat arbetsplatser.  
Obror Okamratlig, taskig. 2015 
Parasport Idrott som utövas av personer med funktionsnedsättningar. 2016 

Popcornhjärna Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika 2019 

 sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.  
Sekundärkränkt Upprörd av en kränkning riktad mot en annan person. 2017 

Självoptimering Strävan efter att uppnå största möjliga förbättring. 2018 

Självradikalisering Politisk rationalisering som en person genomgår utan 2015 

 direktkontakt med likasinnade.  
Transitflykting Flykting som befinner sig på genomresa på en plats där 2015 

 hen inte avser att stanna.  
Viralgranska Källkritiskt granska uppgifter som sprids snabbt på nätet. 2017 

Välfärdsbrott Brott som går ut på att utnyttja bidragssystem. 2018 
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3.2 Enkät 
 
Den enkät jag utgår från i min undersökning redovisas i bilaga 2. Den har titeln ”Enkät om 

användningen av nyord”, jag skapade den på webbsidan surveymonkey.com och distribuerade 

den till informanterna enbart via nätet. Detta av två anledningar; dels för att alla svar 

inrapporterades via enkätformulärets länk direkt till surveymonkey.com och jag då kunde få 

svar och statistik samlad på ett och samma ställe, och dels på grund av den pågående 

Coronapandemin, som gör det svårt att fysiskt få träffa människor – oavsett om man känner 

dem eller inte. 

Efter de inledande frågorna om ålder och kön följde frågor om de utvalda nyorden, 

uppställda i bokstavsordning utan uppdelning årsvis. Jag inledde varje ny orddel med ett enda 

ord, det nyord som skulle behandlas, och informanterna fick sedan kryssa i något av följande 

alternativ: 

 

 Jag vet vad ordet betyder 

 Jag tror att jag vet vad ordet betyder 

 Jag har sett/hört ordet, men vet inte vad det betyder 

 Jag har aldrig sett/hört ordet 

 

De informanter som kryssade i något av de två sista svarsalternativen slussades direkt vidare 

till nästa orddel medan de informanter som kryssade i alternativ ett eller två fick två 

följdfrågor gällande att de skulle förklara ordet samt ge besked om de själva använder ordet. 

Följdfrågorna kändes relevanta då jag förutom att undersöka användningen av nyorden också 

ville se om de informanter som sade sig veta eller trodde sig veta vad ett ord betyder faktiskt 

också hade koll på det ordets betydelse. 

Efter de frågor som specifikt rörde de 25 utvalda nyorden följde några avslutande frågor: 

”Använder du något/några ord som du själv eller någon i din omgivning har hittat på? 

Vilket/vilka och vad betyder det/de i så fall?”, ”Vilka tror du hittar på flest nyord?” samt 

”Vilka tror du använder flest nyord?”. Dessa frågor ställde jag för att ta reda på om 

informanternas uppfattning om vilka som skapar samt använder nyord stämmer överens med 

utfallet i den övriga undersökningen. 
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3.3 Informanter 
 
Jag har fått in totalt 170 svar på min undersökning (se tabell 2). Informanterna har deltagit via 

min webbaserade enkät. De har antingen sett min uppmaning om att delta via Facebook eller 

gjort enkäten på uppmaning av en svensklärare alternativt en pensionärsföreningsordförande. 

 

Tabell 2. Informanternas ålder och kön. 

Ålder –20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71– Totalt 

Kvinna 26 3 14 33 13 21 12 122 

Man 13 1 1 10 3 1 16 45 

Annat 1   1 1   3 

         

Totalt 40 4 15 44 17 22 28 170 

 

 

Åldersindelningen gjordes i spann om tio år, förutom bland de yngsta (–20) och äldsta (71–) 

då jag inte ville åsidosätta någon. I praktiken tänker jag dock att den yngsta åldersgruppen 

består av ungdomar från 15 till 20 år då jag aktivt vänt mig till en gymnasieskola och 

ungdomar i övrigt inte rör sig så frekvent på Facebook. När det gäller den äldsta gruppen 

informanter har jag ingen vetskap om övre ålder, men det är heller inte relevant för min 

undersökning och jag lämnar det därför därhän. Jag har genom mitt aktiva arbete att nå såväl 

yngre som äldre informanter fått till en ganska jämn spridning när det gäller informanternas 

ålder – dock med en förväntad övervikt på mittengrupperna. 

Som man också kan utläsa av tabell 2 är majoriteten av informanterna kvinnor, närmare 

bestämt 72 %. Av resterande mängd informanter är 26 % män och 2 % har valt att svara 

”Annat” på könstillhörighet. Samma tendenser när det gäller svarsfrekvens mellan de olika 

könen har jag sett i såväl Abelssons (2016) som Bidemos (2017) enkätundersökningar och jag 

väljer att inte utveckla detta faktum mer än genom ovanstående konstaterande.  

 
3.4 Insamling och bearbetning av data 
 
Enkäten är alltså skapad via webbsidan surveymonkey.com. Detta för att underlätta såväl 

insamling som bearbetning av data och jag öppnade enkäten genom att lägga ut den på min 

egen Facebooksida den 11 november 2020. Samma dag gick också mejlet till 

pensionärsföreningens medlemmar ut och svenskläraren fick tillgång till enkätlänken via ett 
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mejl från mig. Enkäten var sedan öppen i tolv dagar och totalt fick jag in 170 svar, ett bra 

resultat då min målsättning var att få in minst 100 svar. 

De flesta kvantitativa studier använder sig i hög grad av standardiserade datainsamlingar 

(Trost & Hultåker 2016:57–58), och det ses också som önskvärt. En del i detta är att 

formuläret ska se likadant ut för alla samt att alla formulär ska sändas ut samtidigt till alla som 

förväntas svara. I mitt fall såg enkäten identisk ut för samtliga informanter och möjligheten att 

svara vid samma tidpunkt fanns för de flesta. Dock inkom svar under perioden 11–19 

november 2020 och det kan förklaras med att informanterna kollade sitt Facebookflöde och 

sin mejlkorg vid olika tillfällen samt att gymnasieeleverna enbart fick chansen att svara när de 

hade lektion i svenska. 

När det gäller databearbetningen har jag använt mig av det analysprogram som webbsidan 

där jag skapade enkäten tillhandahåller. Programmet har räknat ut och sammanställt hur 

många som svarat vad på frågorna med svarsalternativ – både i antal och i procent av totalt 

antal svarande – och jag har enkelt kunnat kryssa i exempelvis en enskild åldersgrupp för att 

göra önskade jämförelser. Vidare har jag fått svar på mina öppna frågor (exempelvis där jag 

bett om förklaringar till ord samt om informanterna använder ord som de själva hittat på) i 

utförliga listor. Det har också varit möjligt att analysera en enkät i taget för att se vad varje 

enskild informant har svarat eller kommenterat och jag har noggrant studerat alla tabeller för 

att kunna bilda mig en uppfattning om hur nyorden används eller inte används av 

informanterna. 

 
3.5 Metodkritik 
 
Att använda sig av ett bekvämlighetsurval vid genomförandet av en undersökning kan vara 

problematiskt (Trost & Hultåker 2016:31–32), då de svarande inte kan anses vara 

representativa för i det här fallet den svenska befolkningen. De informanter som svarat på 

enkäten efter att ha sett min uppmaning på Facebook hör ju på något sätt samman med mig 

eller någon av mina vänner och dessa kan därför, i mångt och mycket, tänkas tillhöra samma 

skikt i samhället – så väl geografiskt som socioekonomiskt. De som valt att svara får också 

antas vara intresserade av det svenska språkets utveckling och även om det vore önskvärt att 

alla hyste samma intresse, är så inte fallet. 
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Problematiskt kan det också vara att använda sig av ett kvoturval (Trost & Hultåker 

2016:31) där datainsamlaren bestämmer vem som ska få ett formulär. I min enkät har jag 

visserligen gjort ett aktivt val genom att söka upp vissa bestämda åldersgrupper (unga och 

gamla), men jag har inte haft vetskap om exakt vilka personer som fått ta del av inbjudan att 

svara på min enkät och heller inte vilka som hörsammat den. Jag ser därför inte denna del av 

insamlandet som något negativt för undersökningen, tvärtom har det ökat åldersspridningen 

och givit ett förhoppningsvis mer tillförlitligt resultat. 

Vidare skulle mitt styrda slumpmässiga urval av ord till undersökningen (Trost & Hultåker 

2016:34–35) kunna bli skevt och icke-representativt. I de ursprungliga nyordslistorna finns 

dock många ord som jag gallrat bort då de är lånord och inte aktuella för min undersökning. 

Att samma typ av ord, med samma svårighetsgrad eller inom samma ämnesområde, skulle 

komma på exakt samma plats i de modifierade listorna och därmed bli antingen över- eller 

underrepresenterade, finner jag därför för otroligt. 

Slutligen går det inte att kontrollera hur situationen ser ut när informanten svarar på 

frågorna vid en webbenkät. Det finns därför en risk att informanten svarar oseriöst eller att 

hen kollar upp svaren vid sidan om och att resultatet då inte blir tillförlitligt. Den risken tar 

jag med i beräkningen när jag nu går över till att redogöra för mitt undersökningsresultat. 
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet av min enkätundersökning. Jag redogör för 

informanternas kännedom om de utvalda nyorden (4.1), deras ordförklaringar (4.2) samt deras 

inrapporterade användning av nyord (4.3). Jag ställer också resultatet mot informanternas 

egna uppfattningar kring vilka som skapar samt använder nyord (4.4). Avslutningsvis tar jag 

upp några nya ord som informanterna själva, eller någon i deras närhet, skapat (4.5). 

 
4.1 Kännedom om utvalda nyord 
 
Generellt kan sägas att kännedomen om de utvalda nyorden är ganska låg (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Informanternas inrapporterade nyordsanvändning i procent. 

Nyord 
 
 

Vet vad ordet 
betyder 

 

Tror sig veta vad 
ordet betyder 

 

Har sett/hört ordet, 
men vet inte vad 

det betyder 

Har aldrig 
sett/hört ordet 

 

Aspludd 22 15 10 53 

Blåljuspersonal 76 15 5 4 

Digifysisk 1 7 15 77 

Döstäda 50 19 8 23 

Eldost 34 9 16 41 

EU-migrant 45 40 10 5 

Fredsring 3 2 17 78 

Gensax 20 25 17 38 

Haffa 66 26 5 3 

Hundvissla 25 23 16 36 

Hyberavdrag 1 3 9 87 

Klimatstrejk 67 23 8 2 

Kompetenstrappa 19 27 17 37 

Kompetensutvisning 7 4 13 76 

Matsvinnsbutik 24 40 12 24 

Menscertifiera 8 10 11 71 

Obror 8 13 8 71 

Parasport 27 32 8 33 

Popcornhjärna 13 28 20 39 

Sekundärkränkt 9 21 17 53 

Självoptimering 6 17 24 53 

Självradikalisering 2 17 26 55 

Transitflykting 4 25 27 44 

Viralgranska 10 21 25 44 

Välfärdsbrott 11 27 33 29 

     

Medelvärde 22 20 15 43 
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I genomsnitt säger sig informanterna veta eller tror sig veta vad 42 % av orden betyder. 15 % 

av orden har de sett/hört, utan att veta vad de betyder, och 43 % av orden har de aldrig 

sett/hört. 

Endast tre av de tjugofem orden har informanterna mycket stor kännedom om: haffa där 

92 % säger sig veta eller tror sig veta vad ordet betyder, blåljuspersonal med motsvarande 

siffra på 91 % och klimatstrejk med 90 %. Det förstnämnda ordet är dock lite lurigt då det har 

två betydelser – en tidigare känd och en ny – vilket gör att kännedomen om ordet som ett 

nyord inte alls är så hög som den här siffran visar. (Mer om det längre fram.) 

De tre ord som informanterna säger sig ha minst kännedom om är hyberavdrag där 87 % 

säger att de aldrig har sett eller hört ordet, fredsring med motsvarande siffra på 78 % och 

digifysisk med 77 %. 

För de nitton orden däremellan är kännedomen mycket mer varierad och några tydliga 

tendenser är svåra att utläsa. Dock finns det flera ord som har jämnhöga siffror i staplarna 

vet/tror sig veta vad ett ord betyder kontra aldrig har sett/hört ordet. Ett exempel på det är 

eldost där 43 % säger sig veta eller tror sig veta vad ordet betyder samtidigt som 41 % aldrig 

har sett eller hört ordet. 

 
4.1.1 Jämförelse mellan de undersökta åren 
 
Nyord som funnits längre tid i det svenska språket har haft chansen att bli etablerade i större 

utsträckning än nyord som lanserats senare. I min enkätundersökning jämförs fem nyord från 

fem olika år (2015–2019) och där talar resultatet delvis för att detta skulle kunna stämma. 

2015 års nyord – EU-migrant, haffa, obror, självradikalisering och transitflykting – vet 

eller tror sig i snitt 49,4 % av informanterna veta vad de betyder. För 2016 års nyord – 

blåljuspersonal, fredsring, kompetenstrappa, matsvinnsbutik och parasport – är motsvarande 

siffra 53,0 % och dessa två år följs av en nedgång i nyordskännedom. 2017 – med nyorden 

döstäda, hyberavdrag, kompetensutvisning, sekundärkränkt och viralgranska – vet eller tror 

sig i snitt 29,2 % veta vad de betyder och 2018 – med nyorden digifysisk, gensax, 

menscertifiera, självoptimering och välfärdsbrott – var motsvarande siffra 24,6 %. 

Det senaste året, 2019, sker däremot ett trendbrott då i snitt 51,8 % av informanterna vet 

eller tror sig veta vad nyorden – aspludd, eldost, hundvissla, klimatstrejk och popcornhjärna – 

betyder. Det är den näst högsta siffran under de fem undersökta åren och detta faktum skulle 

eventuellt kunna förklaras med att ord som figurerat i massmedia nyligen, likväl som ord som 

figurerat länge, kan bidra till informanternas kännedom om dem. 
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4.1.2 Jämförelse mellan åldersgrupperna 
 
Jag har undersökt totalt sju åldersgrupper och lägst kännedom om de undersökta nyorden har 

de två yngsta åldersgrupperna (se tabell 4). I genomsnitt säger sig informanterna veta eller tror 

sig veta vad 42 % av orden betyder. 15 % av orden har de sett/hört, utan att veta vad de 

betyder, och 43 % av orden har de aldrig sett/hört. 

 

Tabell 4. Åldersgruppernas olika svarsalternativ i procent för samtliga ord.  

Åldersgrupp 
 
 

Vet vad ordet 
betyder 

 

Tror sig veta vad 
ordet betyder 

 

Har sett/hört ordet 
men vet inte vad 

det betyder 

Har aldrig 
sett/hört ordet 

 

    –20 15 12 22 51 

21–30 17 15 14 54 

31–40 21 28 11 40 

41–50 25 22 15 38 

51–60 28 19 13 40 

61–70 27 23 12 38 

71– 24 21 15 40 

     

Medelvärde 22 20 15 43 

     
 

För att gå lite djupare in på hur de olika åldersgruppernas kännedom om nyorden ser ut i 

förhållande till varandra har jag fokuserat på de tre ord som informanterna har störst 

respektive lägst kännedom om. 

Haffa är ett välkänt ord och i den yngsta åldersgruppen (–20) är det 82 % som vet eller tror 

sig veta vad ordet betyder. Flera åldersgrupper når upp till 100 % och i den äldsta (71–) är 

siffran 96 %. Blåljuspersonal känns igen i alla åldersgrupperna. I den yngsta åldersgruppen 

(– 20) vet eller tror sig 64 % av informanterna veta vad ordet betyder. I flera av de äldre 

grupperna är motsvarande siffra 100 % och i den äldsta (71–) vet eller tror sig 96 % veta vad 

ordet betyder. Ordet klimatstrejk har störst igenkänning i åldersgrupperna 41–50 och 61–70, 

där 94 % av informanterna vet eller tror sig veta vad ordet betyder. Den yngsta och äldsta 

åldersgruppen känner till ordet i ungefär lika stor utsträckning, 84 respektive 82 %. 

Hyberavdrag är helt okänt bland informanterna i åldersgrupperna –20, 21–30, 51–60 och 

61–70 och det är få som har kännedom om ordets betydelse även i övriga åldersgrupper. Flest 

som tror sig veta vad ordet betyder – 17 % – finns i den äldsta åldersgruppen (71–). När det 

gäller fredsring är ordet helt okänt i åldersgrupperna 31–40 och 51–60. I åldersgruppen 21–30 

tror sig 25 % veta vad ordet betyder. Det är dock den minsta åldersgruppen i antal 
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informanter, bara fyra stycken, och den enda informant som tror sig veta vad ordet betyder har 

sedan inte givit någon förklaring till detsamma. Den siffran känns därför osäker och bland 

övriga är det flest som känner till ordet i åldersgrupperna –20 samt 61–70, 6 % i vardera 

grupp. Digifysisk, slutligen, är helt okänt i åldersgrupperna 21–30 och 51–60 och flest som 

tror sig veta vad ordet betyder – 16 % – finns i den äldsta åldersgruppen (71–). 

 
4.2 Förklaringar 
 
Generellt kan sägas att de flesta som angivit att de vet eller tror sig veta vad ett ord betyder – 

närmare bestämt 71 % – också har förklarat det korrekt (se tabell 5). 

Viktigt att påpeka är dock att enkätundersökningen var uppbyggd så att endast de 

informanter som svarade ”Jag vet vad ordet betyder” alternativt ”Jag tror att jag vet vad ordet 

betyder” fick två följdfrågor om det aktuella ordet. Först ombads de förklara ordet och 

därefter fick de en fråga om de själva använder det. Det är således inte alla informanter som 

bidragit med svar till denna del av resultatet. 

Andelen korrekta förklaringar är extra hög när det gäller ord som många informanter 

känner igen. Bland dem finns blåljuspersonal, gensax, eldost, klimatstrejk och 

sekundärkränkt; nyord som nästan uteslutande har förklarats korrekt. Ordet obror hör också 

till dessa, men här finns även en rolig/klurig förklaring som förtjänar att nämnas. ”Obror 

betyder syster” är förvisso inte korrekt i det här sammanhanget, men det nekande prefixet o- 

betyder inte och en syster är ju bevisligen inte en bror. 

När det gäller ord som väldigt få informanter har kännedom om är det tvärtom. Där har 

antalet som förklarat orden felaktigt varit stort, exempelvis i förklaringar till ord som 

digifysisk, fredsring och hyberavdrag. 
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Tabell 5. Antal korrekta förklaringar i de olika åldersgrupperna i procent. 

Nyord –20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71– 

Aspludd 67 100 100 100 100 78 78 

Blåljuspersonal 100 100 100 100 100 100 100 

Digifysisk 0 0 100 67 0 0 25 

Döstäda 0 100 78 80 88 89 65 

Eldost 50 100 86 95 90 90 100 

EU-migrant 56 67 85 88 100 71 54 

Fredsring 0 0 0 0 0 100 100 

Gensax 100 0 100 100 100 100 100 

Haffa* 100/81 100/0 85/8 97/3 100/0 100/0 0 

Hundvissla* 92/0 100/0 71/14 92/8 100/17 83/0 0 

Hyberavdrag 0 0 0 100 0 0 0 

Klimatstrejk 92 100 100 97 100 100 94 

Kompetenstrappa 0 100 100 58 100 100 92 

Kompetensutvisning 0 0 100 75 0 0 25 

Matsvinnsbutik 70 100 100 100 89 93 83 

Menscertifiera 0 0 100 100 100 100 0 

Obror 100 0 100 75 100 100 100 

Parasport 100 0 100 96 100 100 93 

Popcornhjärna 11 0 43 68 67 33 0 

Sekundärkränkt 100 0 100 100 100 100 100 

Självoptimering 0 0 100 78 100 100 60 

Självradikalisering 0 100 100 80 100 83 80 

Transitflykting 0 0 100 87 100 75 88 

Viralgranska 50 100 67 94 100 100 100 

Välfärdsbrott 67 0 100 90 100 100 56 

        

Medelvärde* 46/42 47/39 86/79 85/78 81/74 80/72 72/64 

        
* = Korrekta förklaringar/Korrekta förklaringar med enbart nyordsbetydelse 

 
4.2.1 Jämförelse mellan åldersgrupperna 
 
Klart är att andelen korrekta förklaringar är lägre hos de yngre åldersgrupperna än hos de 

äldre (se tabell 5). Den genomsnittliga andelen korrekta svar är 71 %, men i de två yngsta 

grupperna nådde motsvarande siffra inte högre än 46 respektive 47 %. Övriga grupper nådde 

alla över genomsnittet och närmast var gruppen 71– med 72 %. 

För att visa på skillnader i hur korrekt de olika åldersgrupperna har förklarat enskilda ord 

har jag valt att fördjupa mig i två ord; döstäda och matsvinnsbutik, då de påvisar lite speciella 

mönster. Vidare kommer jag, i kommande delkapitel, att ta upp åldersrelaterade skillnader i 

förklaringarna till orden haffa och hundvissla. 
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Döstäda är ett ord som några informanter i samtliga åldersgrupper, förutom 21–30, haft 

felaktiga förklaringar till. Inget konstigt i det, så långt, då de flesta nyord åtminstone någon 

gång förklarats felaktigt. Men i såväl den yngsta som den äldsta åldersgruppen – i synnerhet 

den yngsta – är antalet felaktiga förklaringar extra stort. Ordet betyder ’rensa ut och sortera 

personliga tillhörigheter för att undvika att anhöriga ska behöva göra detta efter ens bortgång’ 

(Språkrådets nyordslista 2017) men i gruppen –20 har samtliga informanter givit felaktiga 

svar som ”att man städar när man vill få bort all dötid man har” eller ”städa utan intresse, 

städa för att man måste”. I gruppen 71– har 35 % av svaren varit felaktiga, i stil med ”tråkigt 

jobb” eller ”grov- och finstäda samtidigt”. I övriga åldersgrupper känns ordet väletablerat och 

att det inte fått genomslag hos de yngsta informanterna är nog ganska naturligt. Statistiskt sett 

är de ju långt ifrån döden, och därför är det märkligare att den äldsta gruppen inte känner till 

ordet i större utsträckning.  

När det gäller matsvinnsbutik är det speciella att informanter i de tre äldsta grupperna givit 

förklaringar som är precis tvärtemot vad ordet egentligen betyder. Ordets betydelse är 

’livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras säljs till låga priser’ (Språkrådets 

nyordslista 2016) men informanterna har i stället skrivit ”butiker som slänger mat som de i 

stället borde sälja till reducerat pris”, ”kastar mat i onödan i stället för att sälja billigare efter 

utgångsdatum” eller ”butik som slänger mycket mat”. I åldersgruppen 51–60 rör det sig om 

11 % av informanterna, i gruppen 61–70 rör det sig om 7 % och i den äldsta gruppen 8 %. 

Och en förklaring till detta skulle kunna vara att informanterna gissat sig till betydelsen och 

då tolkat det sammansatta nyordet bokstavligt. 

 
4.2.2 Ord som fått nya betydelser 
 
Två ord har utmärkt sig lite extra i undersökningen, nämligen haffa och hundvissla. Detta för 

att dessa ord redan finns etablerade i det svenska språket, men ändå tog plats på nyordslistan 

2015 respektive 2019 för att de har fått nya betydelser. 

Den ursprungliga betydelsen för haffa är ’gripa, ta fast’ (SAOL 2015), den nya ’ragga, 

stöta på’ (Språkrådets nyordslista 2015). 80 % av de svarande informanterna har använt sig av 

ordets ursprungliga betydelse, 16 % har använt den nya, 2 % har skrivit båda betydelserna och 

2 % av svaren var felaktiga. Värt att påpeka här är att den nya betydelsen endast används av 

yngre informanter. I åldersgruppen –20 använder 78 % den nya betydelsen, 3 % har skrivit 

båda betydelserna och 19 % den ursprungliga. Därefter tar den ursprungliga betydelsen över 
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och efter åldersgruppen 31–40 finns det ingen informant som endast anger den nya 

betydelsen. 

Den ursprungliga betydelsen för hundvissla är ’hundvisselpipa med hög ton som hörs av 

hundar men inte av folk’ (Wiktionary 2019), den nya ’använda värdeladdade signalord som 

endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet’ (Språkrådets nyordslista 2019). 

83 % har använt den ursprungliga betydelsen, 1 % har använt den nya, 3 % har skrivit båda 

betydelserna och 13 % av svaren var felaktiga. Här finns det ingen informant varken i de två 

yngsta åldersgrupperna eller i de två äldsta som använder den nya betydelsen av ordet. Det är 

i de tre mittengrupperna som dessa informanter finns, men det är endast i åldersgruppen 31–

40 som det finns informanter (14 %) som enbart använt den nya betydelsen. I de resterande 

två har informanterna i dessa fall skrivit båda betydelserna. 

Klart är alltså att de nya betydelserna – sett utifrån den här enkätundersökningen – inte har 

fått något större genomslag, med undantag från ordet haffa i den yngsta åldersgruppen. 

 
4.3 Samband mellan kännedom om och användning av nyord 
 
Informanternas kännedom om de undersökta nyorden är mycket större än användningen av 

desamma. I genomsnitt säger 42 % av informanterna att de vet eller tror sig veta vad nyorden 

betyder, medan endast 22 % säger sig använda dem (se tabell 6). 

Generellt kan man se ett samband mellan kännedom om och användning av ett nyord. Ju 

fler som känner till ordet, desto fler är det som använder det. Några undantag finns dock och 

ett av dem är ordet eldost, som trots sin delade andraplats i tabellen (sett till informanternas 

användning av ordet) inte alls känns till av så många. 41 informanter säger sig använda det 

ordet och det skulle kunna förklaras med att ordet troligen är välkänt i kretsar där det används, 

men okänt i övrigt. 

Ordet haffa ser annars ut att bli en överlägsen vinnare, både när det gäller hur många som 

använder ordet och hur välkänt det är bland informanterna. Situationen kring ordet är dock 

problematisk, som jag tidigare uppmärksammat, och mest använda – som nyord – kan därför i 

stället orden döstäda och klimatstrejk sägas vara med 66 användare vardera, tätt följda av 

blåljuspersonal med 62 användare. 

Jumboplatsen delas av orden digifysisk och hyberavdrag, som ingen av informanterna 

säger sig använda, och strax ovanför kommer självradikalisering, transitflykting och 

självoptimering som används av 1 respektive 2 och 3 användare. 



25 
 

Tabell 6. Informanternas kännedom om och användning av nyorden i procent samt 
antal informanter som använder orden (= samtliga informanter x kännedom i procent x 
användning i procent). 

Nyord 
 
 

Informanternas 
kännedom om 
orden i procent 

Informanternas 
användning av 
orden i procent 

Antal informanter 
som använder orden 

 
Haffa 92 68 106 
Döstäda  69 56 66 
Eldost  43 56 41 
Klimatstrejk  90 43 66 
Blåljuspersonal  91 40 62 
Parasport  59 35 35 
Obror  21 29 10 
Kompetensutvisning  12 25 5 
EU-migrant  86 23 34 
Viralgranska  31 23 12 
Hundvissla 48 19 16 
Aspludd  37 17 11 
Gensax  45 17 13 
Välfärdsbrott  37 16 11 
Fredsring  5 14 1 
Menscertifiera  18 13 4 
Popcornhjärna  41 12 8 
Kompetenstrappa  46 11 9 
Matsvinnsbutik  64 10 11 
Sekundärkränkt  30 8 4 
Självoptimering  23 7 3 
Transitflykting  29 5 2 
Självradikalisering  19 4 1 
Digifysisk  8 0 0 
Hyberavdrag  4 0 0 

    
Medelvärde 42 22 16 

    

 
4.4 Vilka skapar och använder nyorden? 
 
I slutet av enkätundersökningen ställde jag två frågor gällande vilka som skapar nyord i störst 

utsträckning (se tabell 7) samt vilka som mestadels använder nyord (se tabell 8). Fyra 

alternativ fanns att välja på – barn, ungdomar, vuxna och äldre – och merparten av 

informanterna trodde att ungdomar är de som såväl skapar som använder nyord. Det trodde 

ungdomarna själva också, även om de trodde det i betydligt mindre utsträckning än flera av de 

andra åldersgrupperna och i något mindre utsträckning än genomsnittet. 
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Tabell 7. Informanternas gissning vilka det är som skapar flest nyord. 

Åldersgrupp Barn Ungdomar Vuxna Äldre 

    –20 22 69 6 3 

21–30 25 75 0 0 

31–40 9 91 0 0 

41–50 10 87 3 0 

51–60 17 75 8 0 

61–70 7 86 7 0 

71– 6 76 18 0 

     

Medelvärde 14 79 6 1 

     
 

Tabell 8. Informanternas gissning vilka det är som använder flest nyord. 

Åldersgrupp Barn Ungdomar Vuxna Äldre 

    –20 3 75 16 6 

21–30 0 100 0 0 

31–40 0 91 9 0 

41–50 3 91 6 0 

51–60 0 75 25 0 

61–70 0 86 14 0 

71– 0 88 12 0 

     

Medelvärde 1 86 12 1 

     
 

Det som är mätbart i den här undersökningen är användningen av nyord. Utifrån 

informanternas uppfattning kring vilka det är som använder nyord i störst utsträckning har jag 

gjort en jämförelse med deras egna svar kring hur de använder de undersökta nyorden. Den 

visar på ett intressant resultat, nämligen att det inte alls är ungdomar som använder nyorden 

flitigast – utan betydligt äldre personer (se tabell 9). 

 

Tabell 9. Informanternas användning av enkätundersökningens nyord i procent. 

Åldersgrupp 
 

Antal informanter 
 

Andel användare 
av nyord i procent 

Ungdomar 44 26 
Vuxna 76 30 
Äldre 50 34 
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Barn har inte svarat på enkäten och den kategorin lämnar jag därför därhän. Ungdomar och 

unga vuxna (–20 samt 21–30) får representera gruppen ”ungdomar”. Till gruppen ”vuxna” 

räknar jag de tre mittengrupperna (31–40, 41–50 samt 51–60) och till gruppen ”äldre” räknar 

jag resterande två grupper (61–70 samt 71–). 

I de yngre grupperna använder 26 % av informanterna nyord som funnits med i 

enkätundersökningen, att jämföra med det genomsnittliga antagandet att ungdomar står för 

86 % av användningen. Antalet stiger till 30 % i mittengruppen, inte 12 % som informanterna 

trodde, och störst är användningen i de äldsta grupperna. I stället för den antagna 

användningen om 1 % står dessa informanter för 34 % av användningen. 

 
4.5 Informanternas egna nyord 
 
En öppen fråga om informanterna, eller någon i deras närhet, skapat några egna nyord fanns 

också med i enkätundersökningen. Om något ord nämndes, uppmanades informanterna också 

att förklara dess betydelse. Totalt nedtecknades ett 40-tal ord (se bilaga 3) och många av dem 

var sammansättningar, såsom nyordsskapandet i övrigt anses vara (Agazzi 2015:13). Bland 

dem kan nämnas coronalat, känniendis och traktorbulle. Det fanns också ett flertal exempel 

på teleskopord, som exempelvis absolutivt, genomsynlig och giganorm, och bland de 

nyskapade verben fanns ord som pella, purga och sexa. 

Samtliga åldersgrupper i undersökningen bidrog med egenhändigt eller av någon 

närstående hopknåpade ord, vilket tyder på att nyordsskapandet finns överallt i vårt samhälle. 
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5 Diskussion 
 
I det här kapitlet tar jag upp resultatet av enkätundersökningen och jämför den med tidigare 

forskning. Jag diskuterar också valet av metod för att genomföra densamma. 

 
5.1 Resultatdiskussion 
 
En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra importerar vi från andra språk. Gemensamt för 

båda typerna av nyord är att de ofta har sitt ursprung i stora världshändelser och i nya 

samhällsfenomen (Institutet för språk och folkminnen 2020). Detta avspeglas tydligt i de 

nyordslistor från 2015–2019 som jag har utgått från i min undersökning. Stora avtryck på 

nyordsbildningen dessa år har två kriser av olika slag gjort – flyktingkrisen och klimatkrisen – 

och det är något som irriterat en av mina informanter. I en kommentar skrev hen ”Varför 

handlar denna enkät mest om miljö och invandring?” Irriterande eller inte, ur den stora 

flyktingströmmen 2015 kommer ord som transitflykting och kompetensutvisning. Och när det 

gäller uppmärksamheten kring klimatet har vi fått nyord som flygskam, smygflyga, tågskryta, 

Gretaeffekten, klimatdiktatur, klimatnödläge och klimatstrejk. 

Var tredje informant i de äldsta åldersgrupperna säger sig använda åtminstone något av de 

undersökta nyorden. Bland informanterna i de yngsta åldersgrupperna är motsvarande siffra 

var fjärde. Samma tendens kan man utläsa i kännedomen om ordens betydelse. I 

åldersgruppen –20 vet eller tror sig i genomsnitt 27 % av informanterna veta vad orden 

betyder, i åldersgruppen 61–70 är det 50 % som vet eller tror sig veta detsamma. Och även 

när det gäller hur korrekt informanterna kan förklara de aktuella orden pekar resultatet åt 

samma håll. De yngsta kan förklara 46 % av de undersökta orden korrekt, medan 80 % av 

informanterna i åldersgruppen 61–70 kan ge korrekta förklaringar. 

Enligt den här enkätundersökningen känner äldre informanter alltså till nyorden i mycket 

större utsträckning än yngre och de använder också nyorden mer frekvent. Faktum kvarstår 

dock, det verkar vara få nyord som etableras i det svenska språket. Ett liknande resultat nådde 

ju Malmgren i projektet ORDAT (2002), där han konstaterade att chansen för ett nyord att slå 

sig in bland de vanligaste orden i svenska språket är väldigt liten. I ORDAT ingick ord från 

två hela århundraden, i min enkät fanns ord med endast från en femårsperiod. Men resultaten 

pekar åt samma håll. 

I genomsnitt känner informanterna i min undersökning till 42 % av nyorden, men använder 

sig bara av 22 %. Det kan jämföras med liknande resultat i Abelssons undersökning (2016) då 
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48 % av informanterna förstod ordens betydelse och 35 % använde dem samt Bidemos 

undersökning (2017) då informanterna hade hög kännedom om 30 % av nyorden. 

De äldre åldersgrupperna är överlägsna i korrekta förklaringar av nyorden, men det finns 

ett ord i min undersökning som den yngsta åldersgruppen haft tveklöst bäst kännedom om: 

ordet haffa. Det kan diskuteras om det ordet – och även ordet hundvissla – verkligen skulle ha 

varit med i undersökningen då båda dessa ord funnits i det svenska språket länge. Men de 

hade kvalat in i Språkrådets nyordslistor och de tog sig igenom såväl mitt styrda 

slumpmässiga urval som lottningen, så därför ingick de i undersökningen. Och av 

informanterna i gruppen –20 var det 81 % som förklarade nyordets korrekta betydelse (78 % 

skrev enbart nyordsbetydelsen och 3 % både den nya och den ursprungliga betydelsen). Ingen 

av de andra åldersgrupperna kom i närheten av de siffrorna. Flera informanter kommenterade 

dock ordet och ifrågasatte varför det fanns med i en enkät om nyord, då ordet knappast kunde 

kallas för just nyord. Något större genomslag har ordet med sin nya betydelse alltså inte fått, 

annat än hos ungdomarna. 

Kommentarer från informanterna var överlag vanliga. I samband med ordet gensax skrev 

en informant ”Alltför vetenskapligt begrepp för att det ska passa i min vardag” och i samband 

med ordet menscertifiera skrev samma informant ”Ligger inte nära mig och min vardag, men 

har läst om frågan i tidningen och diskuterat hemma om det är något som skolorna borde ha”. 

Och det kan naturligtvis vara en anledning till att en informant svarat nej på frågan om hen 

använder ett nyord – att ordet inte fyller en funktion i dennes vardag. En annan anledning kan 

vara att det finns andra ord för att förklara samma fenomen. Till ordet kompetenstrappa kom 

exempelvis kommentaren ”Inte ordet, kan tala om företeelsen ändå”. 

Vidare lyste informanternas egna åsikter igenom i vissa kommentarer, som exempelvis till 

ordet EU-migrant där en informant skrev ”Är mer ett ord som används av dem som är emot 

flyktingar”, till ordet klimatstrejk ”Jag klimatstrejkar inte, men har full förståelse för att folk 

gör det” samt till ordet självradikalisering ”Har absolut inga tankar på att bli en av dom”. Rätt 

förklaring till ord kunde även kompletteras, som till ordet popcornhjärna där en informant 

skrev ”Använder det i annan betydelse, att man poppar idéer”, till ordet sekundärkränkt 

”Använder det ironiskt” och till ordet transitflykting ”Flykting räcker”. 

 
  



30 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
Valet att använda en kvantitativ metod, i det här fallet en enkätundersökning, kändes 

ändamålsenligt och av de svar jag fått in har jag kunnat få fram tydliga resultat. Hur 

tillförlitliga de är, är dock oklart då jag använde mig av ett bekvämlighetsurval. Merparten av 

informanterna kom från Mellansverige och resultatet kan därför inte sägas vara representativt 

för det svenska folket. Dessutom kan antalet informanter – totalt 170 stycken – ses som 

ganska litet, om än relativt väl fördelat i de olika åldersgrupperna, och det kan också påverka 

tillförlitligheten. Dock är min uppfattning, efter att ha tagit del av såväl förklaringar av nyord 

som andra kommentarer, att informanterna tagit sin uppgift på allvar och svarat på frågorna 

efter bästa förmåga. 

Min enkätundersökning hade en slutförandefrekvens på 72 %. Det betyder att nästintill tre 

av fyra informanter som påbörjade enkäten också slutförde den och det får anses vara ett 

godtagbart antal. En anledning till att inte fler genomförde hela enkäten kan vara den stora 

mängden frågor. Som minst ingick 30 frågor och som mest 80. Den stora skillnaden berodde 

på om informanterna kände igen de undersökta orden eller inte. Svarade de att de visste eller 

trodde sig veta vad ett specifikt ord betyder fick de också två följdfrågor om det ordet, medan 

de direkt skickades vidare till en ny ordfråga om de svarade att de sett eller hört ordet men 

inte visste vad det betyder alternativt aldrig hade sett eller hört ordet. 

En svårighet som uppstod i mitt analysarbete hade att göra med just detta, att en del 

informanter slussades förbi vissa frågor. Svårigheten uppstod när jag skulle göra en 

jämförelse över de utvalda nyordens användning i informanternas språkbruk. Kanske skulle 

jag, bland de som svarade att de inte använder ett visst ord, ha lagt till alla informanter som 

svarade att de sett eller hört ordet, men inte visste vad det betyder, samt de som svarade att de 

aldrig hade sett eller hört ordet. Det torde ju inte vara någon i dessa kategorier som använder 

de aktuella orden. Dock skulle i så fall ett annat problem ha infunnit sig då det fanns 

informanter som hoppade över enstaka frågor, däribland den om användningen av vissa 

nyord, och det i sin tur skulle innebära att varken användningen eller uppräkningen av icke-

användningen ändå skulle bli helt korrekt. Jag valde därför att utgå från de siffror jag faktiskt 

hade och inte göra några egna korrigeringar. 
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6 Slutsats och framtida forskning 
 
I det här kapitlet redogör jag för slutsatserna av min enkätundersökning och vilka delar av min 

hypotes som resultatet kunna bekräfta respektive avfärda. Jag tar också upp förslag på 

framtida forskning. 

 
6.1 Slutsats 
 
Målet med min enkätundersökning var att ta reda på hur användningen av nyord ser ut. I hur 

stor utsträckning nyorden används och hur användningen ser ut i olika åldersgrupper. Jag 

valde att plocka ut fem ord ur vardera fem års nyordslistor från Språkrådet. Orden valdes ut 

genom ett slumpmässigt styrt urval följt av lottning. Detta skedde efter att samtliga lånord 

strukits från listan, då jag bestämt mig för att enbart fokusera på nybildningar av svenska ord. 

Att nyorden inte används i så stor utsträckning visas tydligt i enkätresultatet och det 

stämmer väl överens med delar av den hypotes jag hade – att nyorden används sparsamt. 

Dock visade resultatet att det – tvärtemot vad jag trodde – mestadels är äldre personer som har 

hög kännedom om och i störst utsträckning använder nybildade ord. Det förvånade mig, men 

orden som kommer med i Språkrådets nyordslistor är ju ord som främst figurerat i tidningar. 

Och tidningsläsarna är i första hand vuxna och äldre, inte ungdomar. Så kanske är resultatet 

ändå ganska naturligt. 

Detta leder till vidare eftertanke kring ungdomars språkbruk. Måhända ändras det så snabbt 

att många av de nyord som ungdomar skapar blir passé innan de hinner nå media och därmed 

inte heller når fram till nyordslistorna. Eller så är nyorden så lokala att de inte ens når ut till en 

vidare krets. Dessa tankar var inget som rymdes i min undersökning, men klart är att 

ungdomar – liksom övriga åldersgrupper – skapar nya ord i det svenska språket. Det visar en 

av enkätens avslutande frågor, den om informanterna (eller någon i deras närhet) skapat några 

egna nyord. Totalt nedtecknades ett 40-tal ord och informanter ur samtliga åldersgrupper 

bidrog med egenhändigt eller av någon närstående hopknåpade ord. 

 
6.2 Framtida forskning 
 
Nyordens vara eller icke vara i det svenska språket är ett område som bjuder in till vidare 

forskning. Enbart i min undersökning hade flera andra aspekter kunnat spela en viktig roll. 

Exempelvis hade jag kunnat fördjupa mig i det faktum att en stor del av informanterna var 
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kvinnor. Varför deltog kvinnor i större utsträckning än män? Jag hade också kunnat ställa 

frågor om informanternas socioekonomiska förhållanden och utbildningsnivå, för att se om 

nyorden har olika starkt fäste i olika grupperingar i samhället. Och hur hade resultatet av min 

undersökning sett ut om jag inte medvetet valt bort lånord? Hade exempelvis de yngsta 

grupperna då ökat på sin kännedom om samt användning av nyord och hur hade de äldre 

gruppernas svar stått sig? 

Andra intressanta frågeställningar skulle kunna vara att undersöka äldre nyordslistor för att 

se vilka ord som stannat kvar i vårt språk och vilka som mer kunnat kallas ”modeflugor”. Att 

titta på hela nyordslistor och jämföra vilka typer av ord som platsar på dem, om det alltid är 

samma typer av ord eller om det skiftar mellan olika år. Att närmare undersöka ungdomars 

språkbruk. Och att gå mer in på djupet för att se hur mycket världshändelser och 

samhällsfenomen verkligen påverkar nyordsbildningen. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till enkät om användningen av nyord 
 
Varje år kommer ett 40-tal ord med i Språkrådets nyordslista. Det kan vara helt nya ord eller 
ord som under året börjat användas oftare. Det här är en undersökning om nyord och i vilken 
utsträckning de används. 
 
Du kommer att få se 25 ord som klassats som nyord mellan åren 2015 och 2019. Besvara 
vilka du känner igen och i så fall vad de betyder. Vet du inte vad ett ord betyder flyttas du 
direkt vidare till nästa fråga och du kommer till en ny ordfråga genom att trycka på knappen 
”Nästa”. 
 
Undersökningen är en del i min c-uppsats inom ämnet Svenska språket/Nordiska språk vid 
Uppsala universitet och frågorna tar omkring 15 minuter att svara på. 
 
Jag är tacksam om just du vill bidra till resultatet och dina svar kommer att vara helt 
anonyma. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Ingela Söderman 
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Bilaga 2 

Enkät om användningen av nyord 
 
Ålder 

     –20 
 21–30 
 31–40 
 41–50 
 51–60 
 61–70 
 71– 

 
Kön 

 Man 
 Kvinna 
 Annat 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Aspludd 

 Jag vet vad ordet betyder 
 Jag tror att jag vet vad ordet betyder 
 Jag har sett/hört ordet, men vet inte vad det betyder 
 Jag har aldrig sett/hört ordet 

 
Förklara ordet aspludd! 
 
Använder du ordet aspludd? 

 Ja 
 Nej 

Eventuell kommentar: 
 
Därefter samma frågor om resterande 24 ord i undersökningen. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Använder du något/några ord som du själv eller någon i din omgivning har hittat på? 
Vilket/vilka och vad betyder det/de i så fall? 
 
Vilka tror du hittar på flest nyord? 

 Barn 
 Ungdomar 
 Vuxna 
 Äldre 

 
Vilka tror du använder flest nyord? 

 Barn 
 Ungdomar 
 Vuxna 
 Äldre 
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Bilaga 3 

Informanternas egna nyord 

Ord Betydelse Från åldersgrupp 
Absolutivt Blandning mellan absolut och definitivt           –20 
Ait Okej           –20 
Bajserian Att behöva gå på toaletten för att bajsa       41–50 
Bloppa Blodpudding       31–40 
Budde Samlingsnamn för alla typer av små småkryp       51–60 
Coronalat Man behöver inte baka eller städa  71– 

 för man har inga gäster  
Definelut Blandning mellan definitivt och absolut                         –20 
Första preadvent Fortsätter sedan med andra, tredje och fjärde       41–50 

 preadvent, fyra helger innan första advent  
Genomsynlig Att vara både genomskinlig och osynlig       41–50 
Giganorm Större än enorm       41–50 
Göru Vad gör du?       41–50 
Hatchanpratchan Attjo prosit       41–50 
Henom Könsneutralt han/hon   71– 
Hysta Kasta/slänga ihop       31–40 
Höron Inears       31–40 
Kaktusbög Taggig eller splittrad personlighet                         –20, 41–50* 
Känniendis Kändis som man känner igen, b-skådis       21–30 
Kniff Påsförslutare       31–40 
Kranligt vatten Vanligt kranvatten                         –20, 41–50* 
Matlåda ihop Träffas och äta matlådor ihop på den enas jobb       51–60 
Motstäds/Motpacka Jag städar/packar medan barnen stökar till/       41–50 

 packar upp väskan  
Pella Röka           –20 
Pokemonad Gå promenad och samtidigt spela Pokemon Go       41–50 
Purga Rensa dwg-filer       41–50 
Sakum Strumpa       31–40 
Sexa Att ha sex       41–50 
Skoavare Stövelknekt       61–70 
Snorken Sista biten av ett bröd       41–50 
Snurkigt Kan betyda lite av varje, men är ett       31–40 

 positivt laddat ord  
Socialt bakfull När man är trött efter att ha umgåtts för       31–40 

 mycket med folk  
Södermangrönt Rött       41–50 
Traktorbulle Pågengiffel       31–40 
Villhöver Något man både vill och behöver       41–50 
Xfeffa Länka externa referenser       41–50 
Ösk Läsk       41–50 

   
* I de fall det står flera åldersgrupper har orden funnits med hos flera av de deltagande informanterna. Om detta i 
sin tur betyder att dessa är varandra närstående vet jag inte då undersökningen genomfördes helt anonymt, men 
så skulle kunna vara fallet. 


