
Ett urval av nya ord som inte finns med i SAOL13 

 

 

Ord Uttal Böjning Betydelse 

    

barista  -is´ta -n baristor kaffebartender 

barrel bär´-   plur. =, n-genus ett slags rymdmått 

bloggosfär  -ä´r -en -er bloggvärld 

burkini  -ki´- -n; pl. -er el. -s en sorts baddräkt 

captcha kap´tça -n captchor nätbaserat test 

chicklit (t)çik´lit -en en litterär genre som 

vänder sig till (yngre) 

kvinnor 

chimpa çim`pa -de -t klicka sig fram bland 

fotografier i digital-

kamera 

chippa   çip`a -de -t läsa av kontokort  

 (ny betydelse) 

cracker kräk´er   -n; plur. = äv. -s person som ägnar sig åt 

dataintrång 

curla   kö`r- -de -t skämma bort  

(ny betydelse) 

dhol då´l -en -er ett asiatiskt hunddjur 

entourage aŋtora´ʃ -t [-et]; pl. = följe, uppvaktning 

(till vip-person) 

flasha fläʃ `a el. flaʃ `a -de -t (stolt) visa upp på ett 

iögonfallande sätt; 

ändra installerad 

programvara i 

(elektronisk apparat) 

med speciell teknik 

flexicurity fleksikjo´riti -n arbetsmarknadspolitik 

avsedd att skapa både 

flexibilitet och trygghet. 

flyttstajla   -de -t piffa upp lägenhet eller 

villa före försäljning 

geocaching el. 

geocachning 

je`okäʃ(n)iŋ -en skattjakt med hjälp av 

gps-mottagare 

geotaggning je`o- -en -ar det att förse bilder med 

uppgifter om exakt 

position 

gonnabe gån´abi -n; pl. -s person på väg 

att bli något, t.ex. kändis 

groma gro`ma -de -t söka kontakt med unga 

via nätet i syfte att 

utnyttja dem sexuellt 

hemstajla   -de -t göra bostad så attraktiv 

som möjligt inför 

försäljning 

heteronormativ het`ero- -t -a som  hävdar att hetero-

sexualitet är den enda 

normala formen av 

sexualitet 

homestajla håᵕo`m- -de -t  = hemstajla 

ip-tv i`pe- -n tv som tas emot via 

bredband 



mindfulness maj´ndfolnes ingen böjning, 

n-genus 

en form av meditation 

med uppmärksamhet 

koncentrerad till den 

egna mentala aktiviteten 

mitos -å´s -en -er delning av en cell och 

dess kärna i två identiska 

dotterceller 

phishing  fiʃ ´- -en nätfiske, bedrägeri på 

internet 

plutoid -i´d -en -er en ny typ av dvärgplanet 

podda påd`a -de -t ladda ned musik till 

mp3-spelare 

poddradio påd`- -n en form av 

poddsändning 

portfolio  pårtfo´lio -n -r portfoliometoden i 

skolan 

prio   -n; i pl. kan användas 

prioriteringar 

prioritering 

prokotta -kåt´a -de -t rekommendera, främja 

sitskate sit´skejt -n [-en]; pl. -s el.  

-r [-er] 

kälke med 

skridskomedar 

skimma   sk- -de -t olagligen kopiera 

information på ett 

kontokorts magnetremsa 

smartball sma´rtbål långt å ingen böjning; 

n-genus 

övervakningssystem för 

fotbollsmatcher 

där bollen och spelare 

utrustas med datachips 

som gör det möjligt att 

t.ex. avgöra bollens och 

spelarnas position 

smartboard sma´rtbård långt å -en -ar interaktiv skrivtavla 

snooza el. snosa sno`sa -de -t vakna efterhand  

genom upprepade 

väckningssignaler 

stalka stal`ka -de -t maniskt förfölja 

stalkare  -n; pl. = person som stalkar 

triage   -a´ʃ -n [-en] prioriteringsbedömning i 

akutsjukvården 

twitter tvit´- twittret det att twittra 

twittra tvit`- -de -t mikroblogga 

vintage vin´titç ingen böjning;  

n-genus 

gammal fin kvalitet 

vuvuzela vuvuse`la -n vuvuzelor en sorts sydafrikansk 

trumpet 

wiki vik´i -n -er teknik som möjliggör för 

besökaren av en 

webbplats att ändra och 

lägga till information; 

webbsida med sådan 

teknik 

 
 

 
 


