
 

 
 

 

Språkrådets nyordslista 2010 
Alla ord är inte helt nya, men det är ord som ökat i frekvens under 2010. 

app program som laddas ned från nätet till en mobiltelefon 

[efter engelskan, av application] 

askbränd skadad ekonomiskt av flygstoppet orsakat av askmolnet 

från vulkanutbrottet på Island 

askstoppad stoppad av askmolnet från vulkanutbrottet på Island 

asktåg extratåg som sattes in för att kompensera flygstoppet efter 

vulkanutbrottet på Island 

askänka, askänkling 
även vulkanänka, 

vulkanänkling 

person som väntar på att en inaskad make skall komma 

hem 

bjästa ta parti för en förövare av ett brott och mobba offret [efter 

en händelse i Bjästa, där många ställde upp och stödde en 

våldtäktsman och mobbade offret] 

bloppa sälja på bloppis [av blogg + loppis] 

bloppis försäljning av saker man tröttnat på via en blogg 

bästsäljerism inriktning hos förlag och medier på bästsäljare 

cykelbarometer en apparat som registrerar hur många cyklar som passerar 

en viss punkt 

danseoke det att dansa som en viss dansartist  till musik 

facebooka eller 

fejsbooka 

skriva på Facebook 

Facebookfest fest för många personer som man får kännedom om via 

facebook 

filvärd företag som erbjuder nätutrymme och anonymitet 

grafen [-´fe:n] tunt men superstarkt material av grafit [av engelska 

graphene] 

guldomat automat som växlar pengar till guldstycken 

guldsot ökad frekvens: sjuklig girighet [förre Röda kors-chefen 

uppgav det som förklaring till att han försnillat miljoner] 

inaskad som inte kunnat ta sig hem till följd av flygstoppet efter 

vulkanutbrottet på Island 

jobbstopparpolitik politik som motverkar ökad sysselsättning [använt av 

alliansen om de rödgrönas förslag i valet]   

kaffeflicka ny betydelse: ung kvinna som bjuds in ”som något sött till 

kaffet” på en herrmiddag [aktuellt i samband med 

skandalboken om kungen] 

kalkstenssångare benämning på en ny fågelart 

kalsongbombare terrorist som gömt en sprängladdning i sina kalsonger 

koldioxidneutralt vin vin som produceras och distribueras på ett sätt som 

motverkar alltför mycket koldioxidutsläpp 

kringtidskort kort där anställda i hemtjänsten skall redovisa vad de gör 

när de inte är hemma hos någon, exempelvis möten, 



rapportskrivande, gångtid 

kylkrage en halsduk med kylande effekt 

kärlekslås hänglås som ett kärlekspar fäster på någon offentlig plats 

och låser, varefter nyckeln kastas bort; symboliserar evig 

kärlek 

köttklister ämne tillverkat av djurblod som kan användas för att 

klistra ihop mindre köttdelar till något som ser ut som hela 

köttstycken 

morotsaktivism systematiskt gynnande av butiker för att få innehavare att 

satsa ännu mer på miljövänliga och rättvisemärkta varor 

och liknande 

morotsmobb aktion som morotsaktivister utför; grupp av 

morotsaktivister 

näringslots kommunal tjänsteman som verkar för att stödja 

näringsverksamheten  

ordningskonsult person som ger råd om hur man håller ordning  

plånboksbröllop enkelt bröllop, anpassat efter plånboken, jämför 

plånbokspolitik, plånboksvänlig 

processturism det att man förlägger rättstvister till ett land som tillåter att 

man tar upp mål som inte berör någon bosatt i detta land 

rit-avdrag avdrag för it-tjänster i hemmet [jämför rot- och rut-

avdrag] 

räddningskort kort med anvisningar om hur man klipper upp en 

demolerad bil för att snabbt få ut förare och passagerare 

sanningsbarometer faktagranskning som hjälper väljare att bedöma 

trovärdigheten hos olika partiers påståenden 

serieskytt ny betydelse: person som vid ett flera tillfällen skjutit mot 

folk 

solflygteknik teknik där flygplan drivs med solceller  

solhybrid bil som delvis drivs med solceller 

spotifiera 1 använda Spotify, bli kund hos Spotify     

spotifiera 2 överförd betydelse: lägga sig till med något som tidigare 

var gratis och erbjuda det fritt mot att kunden måste 

acceptera reklam eller andra restriktioner 

språkekonomi ny betydelse: det vetenskapliga studiet av den ekonomiska 

betydelsen av språkkunskaper 

stupstockspolitik socialförsäkringspolitik som anses hård mot sjuka 

människor [använt av de rödgröna om regeringens politik] 

tobleronepolitik överbudspolitik [anspelar på affären 1995, där Mona 

Sahlin anklagades för att ha utnyttjat riksdagens kreditkort 

för privat bruk, bland annat inköp av Toblerone] 

valpromenera bedriva valpropaganda medan man promenerar omkring 

wikiläcka läckande av hemliga uppgifter via webbplatsen Wikileak 

vulkanresa ny betydelse: resa med andra färdmedel än med flyg som 

blivit inställt på grund av vulkanutbrott  

vuvuzela lång tuta av plast [till ett uttryck på zulu med betydelsen 



’göra oväsen’] 

väggord ord, ofta ett citat, som skrivs på en vägg som utsmyckning 

ångerrösta utnyttja möjligheten att rösta på valdagen när man 

förhandsröstat 

 

 


