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Abstract  

 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur nyorden nomofobi och räckviddsångest har 

etablerat sig i svenskt skriftspråk. De två teoretiska utgångspunkter som jag har utgått från är 

dels språkets utveckling i relation till samhällets utveckling, dels hur den språkliga 

utvecklingen ser ut i relation till användandet av detsamma. Som metod har jag använt mig av 

delar från korpuslingvistiken och därmed av olika korpusdatabaser, det vill säga stora 

datorbaserade textsamlingar, samt av programmet Wordsmith och, i väldigt begränsad 

omfattning, sökmotorn Google. För att få fram hur orden har etablerat sig har jag valt att 

undersöka etableringen utifrån när och var jag kan finna orden samt i vilken utsträckning 

skribenterna har valt att omnämna dem och vilka ord som är vanliga i samband med de valda 

orden. Jag har även undersökt om jag kan finna tendenser till vidareordbildning, synonymer, 

en vidare betydelser för respektive ord samt hur utvecklingen av användandet ser ut över tid. 

Utifrån mina resultat har jag kommit fram till att etableringen av de två orden visar på en del 

likheter men att de även skiljer sig åt på vissa punkter – däribland att räckviddsångest visar 

indikationer på att det har kommit längre i sin etablering. 

 

 

 

Engelsk titel: The terrifying and anxiety-provoking technology – a corpus analysis of how 

the two Swedish words ‘nomofobi’ and ‘räckviddsångest’ has been established in the Swedish 

language. 

 

 

Nyckelord: nyord korpuslingvistik etablering 
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1. Inledning  
 

”Plötsligt dyker det upp ett nytt ord. Det bara finns där. Man läser det, hör det och börjar 

själv använda det. Hur uppstår nya ord och hur sprids de? Och varför får vissa ord större 

genomslag än andra?”1 skriver Åsa Wedin i Försäkringskasseförbundets tidning Social 

Försäkring nr 2/2003. Vidare ger Språkrådet2, varje år, ut en nyordslista där de presenterar 

alla ord som under det senaste året har växt fram i det svenska språkbruket. Jag har mot 

bakgrund och intresse i det valt att, i min C-uppsats, undersöka hur orden nomofobi och 

räckviddsångest, som båda finns med i Språkrådets nyordslista från 2012, har etablerat sig i 

svenskt skriftspråk. Nomofobi är en fobi som beskriver rädslan för att inte vara tillgänglig och 

uppkopplad mot ett nät med sin mobiltelefon. Räckviddsångest syftar till att beskriva den oro 

och rädsla som föraren till en elbil kan känna inför att batteriet i bilen ska laddas ur innan 

nästa laddningsstation.3  

Dessa ord kan kopplas till dagens samhälle där det konstant dyker upp ny elektronik och den 

som finns utvecklas och effektiviseras än mer. Det i sin tur skapar hos många ett beroende av 

att ständigt vara nåbar, uppkopplad, ha koll på sin närhet och ha batterier vilket gör att nya 

språkliga luckor uppstår och som därför måste fyllas. På Språkrådets hemsida skriver de bland 

annat att: ”Många nyord har sitt ursprung i stora världshändelser och i nya samhällsfenomen, 

inte minst i ny teknik. En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra importerar vi från andra 

språk.”4 Här får även journalister en betydande roll där de i nya språkliga situationer måste 

hitta på nya ord för att på så vis kunna beskriva och skriva om en specifik händelse. 

Journalisterna kan således ses som gate-keepers (grindvakter) ut mot allmänheten eftersom 

det till stor del är de som tillåter, anammar och sprider, inte bara vilka nyheter som får ta plats 

i medierna, utan även vilka ord som de beskriver ämnet/händelsen med (Hadenius & Weibull 

2002 s. 337). Einarsson menar även att språkvårdarna i ett samhälle kan fungera som 

grindvakter eftersom de ska försöka verkställa de mål som har ställts upp för hur ett visst 

språk ska se ut i exempelvis undervisning. Han menar dock på att språkbrukarna, det vill säga 

alla som brukar språket, kollektivt är de som har den yttersta påverkan över om vissa 

språkliga förändringar slår igenom eller inte (Einarsson 2009 s. 79). 

                                                
1 http://www.sprakvardarna.se/?q=content/ord-med-genomslag (Senast besökt: 2013-12-19) 
2 För vidare information om vad Språkrådet är, se avsnitt 2.5 på s. 6.  
3 http://www.sprakradet.se/15910 (Senast besökt: 2013-12-16) 
4 http://www.sprakradet.se/nyord (Senast besökt: 2013-12-15) 
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1.1 Syfte  
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur nyord etablerar sig i svenskt skriftspråk. För att 

avgränsa mig har jag valt att endast analysera hur de ovan nämnda orden, nomofobi och 

räckviddsångest etablerar sig i det svenska skriftspråket. Vidare har jag även valt att se på 

etableringen utifrån när de introducerades i svensk skrift, vilka ordled och ordformer som jag 

kan finna, hur ordet har spridit sig genom tidningstyp, tidning, sektionstyp, artikeltyp och 

vilka ord som är vanligast i samband med de valda orden. Jag har även valt att undersöka hur 

orden beskrivs och omnämns, hur utvecklingen ser ut över tid samt om jag kan finna 

tendenser till vidareordbildning och synonymer till dessa ord. För att avgränsa min studie 

ytterligare har jag valt att i huvudsak fokusera på ordens etablering i Sverige med undantag 

för min analys av var de kan tänkas komma ifrån för att på så vis kunna få fram ifall de skulle 

vara inlånade från andra språk. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Var och när lanserades nyorden nomofobi och räckviddsångest för första gången i svensk 

skrift?  

• Var har orden spridit sig? 

• Går det att finna indikationer på om ett av orden har kommit längre i sin etablering än det 

andra? Varför i så fall? 

• Vad signalerar etableringen av orden för det svenska språket?  

 

Till en början kommer jag att, i stort, beskriva bakgrunden till hur arbetet kring det svenska 

språket ser ut. Därefter kommer jag att presentera relevant, tidigare forskning, teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för min undersökning samt vilket 

material jag har använt mig av. Jag kommer sedan att gå vidare in på att analysera de resultat 

som jag har fått fram för att avslutningsvis diskutera och knyta samman teori, metod och 

tidigare forskning med mina resultat. 
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2. Bakgrund 

Einarsson (2009) beskriver att inom de delar inom språksociologi som har språkplanering i fokus går 

det en skiljelinje mellan å ena sidan statusplanering (språkpolitik), å andra sidan korpusplanering 

(språkvård). Förverkligande av språkpolitik innefattar språkets ställning i det samhälle där det 

används genom att exempelvis välja vilket skriftspråk och undervisningsspråk som ska gälla samt 

vilket som ska vara det officiella språket. Språkvård innefattar därmed vad Einarsson kallar ”språkets 

kropp”. Här handlar det alltså snarare om etablering av nya termer och reformering av exempelvis en 

viss stavning (Einarsson 2009 s. 51). Således blir språkvärdering snarare än språkpolitik relevant för 

min undersökning av etableringen av nomofobi och räckviddsångest. Jag kommer dock kort beskriva 

vad som menas med språkpolitik för att det till viss del ligger till grund för, i det här fallet, hur 

Sverige arbetar med språkvård. Vidare kommer jag att beskriva lite mer om vad som menas med 

språkvård och hur det svenska ordförrådet utvecklas genom bland annat etablering av nyord. 

Avslutningsvis kommer jag, under det här kapitlet, att beskriva hur Språkrådet arbetar med språkvård 

i Sverige med fokus på nyord samt kort nämna vad som krävs för att ett ord ska komma med i 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL). 
 

2.1 Språkplanering 

Vilket jag kommer att gå vidare in på i nästkommande avsnitt 2.2 är språk och identitet nära 

sammankopplade hos enskilda personer. Samma sak gäller även för olika stater där dessa ofta väljer 

att identifiera sig med ett visst språk. Således planerar olika länder på olika sätt för hur just deras 

språk ska se ut. Einarsson (2009) menar på att språkplanering, ur en teoretisk synvinkel, ofta sker i 

fyra olika steg vilket även skapar grund för hur ett land arbetar med språkvård. Eftersom mitt fokus 

ligger på språkvård kommer jag att nämna alla fyra steg men berätta lite utförligare om de som är 

relevanta för just min undersökning. Det första innebär att ett land måste välja vilket språk och 

varietet som det ska fokusera på. Det innefattar oftast politiska beslut och val även om 

språksociologer ofta är med och rådgör om olika alternativ och konsekvenser för olika val. Det andra 

innebär att standardisera och kodifiera de språkliga normer som ska gälla vilket således innefattar att 

arbeta fram exempelvis skrivregler, ordböcker och grammatikor. Det tredje steget innefattar att 

utvidga sitt ordförråd så att det språk som används kan användas inom olika sammanhang. Således 

kan den här tredje punkten visa sig vara av vikt för både nomofobi och räckviddsångest eftersom att 

det här är ord som har uppstått för att de har krävts i ett nytt sammanhang. Det fjärde och sista steget 
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är även det viktigt i etableringen av nyord för att språket måste godtas av språkbrukarna eftersom det 

är de som i slutändan gör att ett ord eller uttryck kan etableras – genom att de använder det. Här gäller 

det således att utveckla sitt språk så att det av brukarna anses ha hög status genom att exempelvis 

använda det i undervisningssammanhang. Det är även viktigt att språkbrukarna känner både 

solidaritet och stolthet inför att använda språket där olika prestigegrupper kan vara av stor vikt som 

föredömen (Einarsson 2009 s. 53-54). 

 

2.2 Språkvärdering 

Einarsson (2009) menar att även språkvärdering, liksom språkpolitik, sker genom fyra olika 

dimensioner. Den första dimensionen är språkets instrumentella värde som syftar till att man genom 

språket ska kunna skaffa sig kunskaper som leder till en hög materiell standard och även ofta i och 

med det - ett arbete. I Sverige har således det svenska språket ett högt instrumentellt värde men även 

engelska eftersom att det är ett språk som vi har som obligatoriskt ämne i vår skola. Andra språk med 

högt värde är bland annat tyska, franska och alltmer spanska. Den andra dimensionen är språkets 

kommunikationsvärde som innefattar hur språket används i olika domäner. Däribland vad exempelvis 

många ungdomar värderar högt, nämligen hur de talar med sina vänner, med sin familj, på fritiden 

och i skolan. Den tredje dimensionen är identitetsvärdet vilket exempelvis innefattar att man genom 

val av språk vill markera hur man vill bli bemött. Den fjärde dimensionen innefattar ett visst språks 

prestigevärde där de attityder som å ena sidan omgivningen har, å andra sidan talarna själva har till 

språket. Exempelvis har svenskan generellt sett en högre prestige hos äldre medan engelskan har en 

högre prestige hos yngre i Sverige. De här fyra dimensionerna får tillsammans en viktig roll i hur 

både språkpolitik och språkplanering ser ut i ett samhälle (Einarsson 2009 s. 52-53). 
 

 

2.3 Det svenska ordförrådets utveckling 
 

Det svenska språket och därmed det svenska ordförrådet styrs även av vårt behov av ord som i 

sin tur påverkas av hur vår fysiska omgivning och den kultur och det samhälle som vi lever i 

utvecklas - vilket illustreras i citatet här nedan: 

”Olika samhällen har i alla tider haft olika behov av ord och benämningar för saker och 

företeelser. Den fysiska omgivningen har dock blivit allt mindre viktig för språkens ordförråd 

i takt med att tekniken för kommunikation och färdmedel blivit bättre och snabbare.” (Birch-

Jensen 2011 s. 91.) 
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Även media har stor betydelse för nyord. Hur de introduceras, uppstår, sprids och etableras. 

Som jag nämnde i min inledning är det exempelvis vanligt att nya ord och uttryck bildas i och 

med olika debatter och diskussioner där journalister får använda sitt kreativa sinne för att fylla 

de språkluckor som ibland uppstår. På så vis kan dessa ord och uttryck sedan plockas upp och 

spridas vidare till personer som väljer att använda dem i både sitt eget skriftspråk och i tal. 

Många av de ord som uppstår i exempelvis media har dock oftast en kort livslängd och 

överlever bara så länge debatten/händelsen är aktuell och till dess att den förlorar sitt 

nyhetsvärde. Därför är det många ord som kommer och går i det svenska språket och vi byter 

även ut ord som med tiden känns föråldrade. Ett exempel är de äldre benämningarna för en 

cyklist som nu är borttagna ur Svenska Akademiens ordlista: velocipedryttare, velocipedist, 

bicykelryttare och bicyklist (Birch-Jensen 2011 s. 92-96). Jag kommer i avsnitt 2.6 att tala 

vidare om vad som krävs för att ett ord ska komma in i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 

och vilka ord som får leva kvar.  
 

 

2.4 Etablering av nya ord i det svenska språket 
 

Etableringen av nyord bygger dels på individuella kognitiva processer vilket innebär hur varje 

enskild person väljer att lagra det nya ordet i sin hjärna och vad de refererar till för att minnas 

det. Det bygger även på en kollektiv social process som förutsätter att alla i en viss 

språkgemenskap på ett eller annat vis förväntas att acceptera och tillåta ett visst uttryckssätt 

eller ord och hur betydelsen till det ska se ut och tolkas. Här blir således begreppet etablering 

relevant eftersom att det är just det som händer i en sådan situation - ett nytt ord etableras 

(Svanlund 2009 s. 38). Jag kommer att återkomma till hur Svanlund definierar etablering 

under avsnitt 5.1 på sidan 13. 

 

2.4.1 Låneord  
 

Vår kontakt med omvärlden och andra språk har såklart även det betydelse för det svenska 

ordförrådets utveckling. Framförallt finns det tre olika orsaker till att vi lånar in ord från andra 

språk där den första är att vi i och med att nya företeelser, händelser och uppfinningar i andra 

delar av världen även ofta importerar ord som uppstått i samband med dessa. Det handlar 

såklart om sådant som tidigare inte förekommit och därför behöver fyllas med ett nytt, 

språkligt ord eller uttryck. Den andra orsaken till att vi importerar ord är att vi tar in ord på 
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exempelvis djur som inte finns i Sverige. Följande ord för olika djur har exempelvis lånats in 

till svenskan från det grekiska språket: elefant (elefas), tiger (tigris), lejon (leon), krokodil 

(krokodeilos). Det är även vanligt att ett land lånar in ord från ett språk som anses ha hög 

status. Bland annat är det mycket vanligt att vi lånar ord från det engelska språket och 

antingen ”försvenskar” dem eller direktöversätter dem. En av anledningarna till att det är 

vanligt att vi just importerar från det engelska språket är för att det anses vara ett 

högstatusspråk. Framförallt USA men även England har exempelvis varit ledande inom flera 

betydelsefulla områden såsom nöjesbranschen vilket har bidragit till att språket har fått hög 

status i andra delar av världen. En tredje orsak till att vi lånar in ord från andra språk skiljer 

sig från de ovan nämna där importen av ord har skett av fri vilja. Den här tredje orsaken beror 

snarare på makt genom att exempelvis ett land ockuperas av ett land som talar ett annat språk. 

På så vis kan det således influera hur språket och ordförrådet i det underordnade landet ser ut 

(Birch-Jensen 2011 s. 108-110). Vidare skriver även Birch-Jensen (2011) att: ”Vi kommer att 

få se fler engelska importord i svenskan även i fortsättningen och då främst inom 

teknikområdet.” (Birch-Jensen 2011 s. 162).  
 

2.5 Språkrådet 
 

Språkrådet är ”en del av Institutet för språk och folkminnen, som är den centrala myndigheten 

på språkets område i Sverige”5 och kan därmed betraktas som det officiella språkvårdsorganet 

i Sverige (Einarsson 2009 s. 80-81). I och med det har de till uppgift att arbeta för att 

språksituationen utvecklas i enlighet med de fyra mål som riksdagen har satt upp för svensk 

språkpolitik: 

• ”Svenska ska vara huvudspråk i Sverige. 

• Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

• Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. 

• Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka 

det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig 

främmande språk.”6 

En del i det arbetet är även att upplysa om och registrera vilka nya ord, fraser samt nya 

betydelser och användningsområden som dyker upp i det svenska språket. Det är alltså inte de 

som godkänner eller hittar på specifika ord och uttryck utan det är språkbrukarna, det vill säga 
                                                
5 http://www.sprakradet.se/2016 (Senast besökt: 2013-12-16) 
6 http://www.sprakradet.se/2016 (Senast besökt: 2013-12-16). 
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alla som brukar det svenska språket, som gör det genom att de använder orden och uttrycken. 

Varje år samlar Språkrådet även in och gör en lista på alla nya uttryck som tillkommit i det 

svenska språket vilka de publicerar i tidskriften Språktidningen samt på sin egen webbplats 

sprakradet.se. Denna insamling sker framförallt av de anställda på Språkrådets sekretariat 

genom att de tar del av ord som dyker upp i bland annat dagstidningar samt tv och radio men 

även genom allmänheten som kommer med tips om nya ord.7 Språkrådet har även publicerat 

två nyordsböcker: ”Nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal”8 och ”Nyordsboken. 2 000 nya 

ord in i 2000-talet”9. 

 

2.6 Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
 

SAOL har sedan 1874 haft en betydande roll för dokumentationen över det svenska språket 

och har sedan dess arbetat för att spegla hur samtidens språk ser ut. I och med det arbetar de 

för att introducera nya ord i ordlistan och har således varit mindre benägna att rensa ut ord 

som med tiden har blivit föråldrade. SAOL har dock samtidigt till uppgift att inte bara spegla 

hur språkbrukarna till det svenska språket ser ut idag utan även hur gårdagens ordförråd såg ut 

i viktiga historiska avseenden. Exempelvis finns ord som armborst och örtug kvar trots att de 

inte har några motsvarigheter idag (SAOL 2006 s. XVIII). Anledningen till att många ord 

ändå stryks, trots historiska aspekter, är framförallt för att SAOL inte är en ordlista med 

historia som huvudsakligt syfte utan att den ska beskriva hur samtidens språk ser ut. Således 

är istället Svenska Akademiens ordbok (SAOB) en bra källa för hur det svenska språket har 

utvecklats ur ett historiskt perspektiv där varje ord har en utökad betydelseförklaring, källor 

till etymologi, språkbruk etc. (SAOL 2006 s. XIX). Även Svenska Akademien tar, precis som 

Språkrådet, emot tips om nya ord från allmänheten men för att ett ord/uttryck ska komma in i 

ordlistan behöver det ha etablerat sig så pass att det speglar hur det svenska språket ser ut i vår 

nutid (SAOL 2006 s. V). Därmed är det många av de ord som exempelvis är med i 

Språkrådets nyordslista som aldrig når SAOL eftersom många av orden har bildats i och med 

olika händelser i världen och som dör ut efter att händelsen är över (Birch-Jensen 2011 s. 92). 
 

                                                
7 http://www.sprakradet.se/nyord (Senast besökt: 2013-12-15). 
8 Svenska Språknämnden (1986) (Genom: http://www.sprakradet.se/nyord (Senast besökt: 2013-12-15).) 
9 Svenska Språknämnden (2000) (Genom: http://www.sprakradet.se/nyord (Senast besökt: 2013-12-15).) 
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3. Tidigare forskning 
 

Eftersom att jag, för att avgränsa mig ytterligare, har valt att endast fokusera på den svenska 

etableringen av nyord har jag nedan presenterat de två tidigare forskningar som jag har funnit 

mest relevanta eftersom de har studerat etableringen av nyord i det svenska språket.  

Jan Svanlund (2009) har undersökt hur, de relativt nya sammansättningarna, skurkstat, 

bokstavsbarn, curlingförälder, stafettläkare, användargrupp, riksintag, flytträtt, nollalternativ 

och bidragsmiljon etablerades och hur de skapat sig en betydelse i det svenska språket. 

Främst har han fokuserat sin undersökning på den massmediala etableringen och det tidiga 

skedet i denna process (Svanlund 2009 s. 15 & 37). Till sin hjälp har han använt sig av 

korpusverktygen Språkbanken och Mediearkivet Retriver samt programmet Wordsmith.10 

Han genomförde även en enkätundersökning för att ta reda på hur väletablerad betydelsen av 

de olika orden var hos ett antal studenter (Svanlund 2009 s. 46). I sin undersökning talar han 

om att för att ett ord ska bli etablerat och konventionellt i det svenska språkbruket måste det 

på något vis spridas efter att det har introducerats. Det i sin tur gör, allt som oftast, att 

användningsfrekvensen av ordet/uttrycket ökar. Således menar han på att det finns två 

centrala aspekter i etableringen av hur ett ord/uttryck etablerar sig genom spridning och 

frekvens. Det första är utifrån att ordet/uttrycket blir känt för fler och fler språkbrukare som 

skapar en möjlighet att de tar ordet/uttrycket till sig och börjar använda det. Ett andra synsätt 

menar han på är att ordet, genom att det börjar användas, träder fram i allt fler typer av 

kommunikativa sammanhang och situationer - både genom olika typer av texter men även 

olika ämnessfärer (Svanlund 2009 s. 235). Exempelvis har han kommit fram till att skurkstat 

ofta förekommer i utrikespolitiska sammanhang och riksintag i kommunpolitiska och 

skolpolitiska sammanhang. Således menar han på att användningsfrekvensen kommer av 

spridning och därmed speglar hur etableringen sker. Han poängterar även att en ökad frekvens 

bidrar till att spridningen ökar eftersom ordet/uttrycket når fler. Ett ord som vi exempelvis 

stöter på ofta och i flera sammanhang befäster sig bättre i vårt minne än ett som vi möter 

sällan. Vidare skriver han att mängder av psykolingvistiska undersökningar visar på att 

frekvensen av hur ofta ett ord används är betydande för hur lätt det är för oss att tolka och 

processa dess innebörd. Frekvensdata nämner han i regel hämtas från korpussamlingar, det 

vill säga en stor samling av exempelvis artiklar. Han nämner även att det generellt sett borde 

                                                
10 Språkbanken, Mediearkivet Retriver Research och Wordsmith kommer jag att beskriva vidare under avsnitt 
5.5.1 och avsnitt 5.5.2. 
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finnas en relation mellan frekvens, spridning och hur väl ett ord har befäst sig i vårt minne 

men att de ord som han har studerat inte har uppvisat någon stark koppling mellan ordens 

frekvens och dess bekanthet (Svanlund 2009 s. 237-238). 

Jenny Magnusson (2008) har som en del i sin avhandling ”Fokus ålder – betydelserelationer 

och betydelseförändring i användning” undersökt de nya åldersbegreppen mappie, kids, 

senior, förtis, grups, tweenie samt vad hon har valt att kalla för plusgraderingar vilket 

innefattar ålder som beskrivs genom att använda ett plustecken efter en siffra, exempelvis 

50+. Magnusson har även hon, likt Svanlund, använt sig av Språkbankens korpusar, 

Mediearkivet Retriver Research korpusar men även av Presstext11 samt av sökningar på 

Google (Magnusson 2008 s. 277-278). Likt Svanlund (2009) definierar hon hur väl de olika 

orden har blivit etablerade efter dels frekvens, dels genom utseende. Det senare beskriver hon 

innefattar olika förklaringar och/eller så kallade metasignaler som jag kommer att beskriva 

vidare under avsnitt 5.4. Med grund i det kommer hon fram till att vissa av orden har kommit 

längre i sin etablering än andra vilket har visat sig både genom frekvensantal och hur de 

beskrivs och metakommenteras. Till största del finner hon det vanligast att orden förekommer 

på webben i olika informella sammanhang såsom i bloggar och i olika kommentarer på nätet 

vilket hon menar på kan tyda på att de inte har etablerat sig i det formella språket än. Således 

har hon kommit fram till att bloggar är ett forum där det, enligt hennes undersökning, visar 

tendenser till är ett forum där nyord kan komma att uppstå och diskuteras. Hon har även 

endast funnit väldigt låga indikationer till vidareordbildning hos orden (Magnusson 2008 s. 

308-309). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 ”Presstext är en textdatabas bestående av tidningstext från 17 olika svenska dags- och månadstidningar sedan 
2001 (…)” (Magnusson 2008 s. 140) 
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4. Teori  
 

Jag kommer här att presentera de två teoretiska utgångspunkter som jag har utgått från i min 

undersökning kring etableringen av nyorden nomofobi och räckviddsångest. Den första är att 

språket utvecklas i takt med att samhället utvecklas och den andra är hur språket sätts i 

relation till dess användande. 

 

4.1 Språkets utveckling i relation till samhällets utveckling 
 

Den första teoretiska utgångspunkten, att språket i takt med samhällets utveckling, även det 

måste utvecklas eftersom nya situationer, uppfinningar och tekniker uppstår vilket skapar 

språkliga luckor som måste fyllas med nya ord. Stubbs skriver i sin bok Words and Phrases: 

Corpus Studies of Lexical Semantics (2001) att just relationen mellan språk, social interaktion 

och kunskap är svåra att skilja åt: 

“Substantial arguments have been put forward that language, social action and knowledge are 

inseparable (…) So, a study of how words are used can reveal relations between language and 

culture: not only relations between language and the world, but also between language and 

speakers with their beliefs, expectations and evaluations. A major finding of corpus semantics is 

that words and phrases convey evaluations more frequently than is recorded in many 

dictionaries.”  (Stubbs 2001 s. 6) 

Detta kan kopplas till att den samhälleliga, alltmer tekniska, vardagen som vi lever i, 

gör att vi även behöver få kunskap om och lära oss betydelsen av nya uttryck. Uttryck 

som behövs för att beskriva de nya situationer och upplevelser som vi står inför – 

däribland nomofobi och räckviddsångest som uppstått i och med den tekniska 

utvecklingen. Vidare skriver Stubbs att ord inte har en fast betydelse som alltid är i 

enlighet med vad som står i en ordbok. Beroende på i vilket socialt och språkligt 

sammanhang som ordet används i menar han att det kan bidra till att dess betydelse 

kan komma att ändras eller få en helt ny betydelse. Således menar han på att det 

handlar om en överenskommelse mellan de som är med i ett visst kommunikativt 

sammanhang (Stubbs 2001 s. 13). På så vis kan även vissa ord och uttryck uppstå i ett 

visst sammanhang och sedan föras över till ett annat.  

Stubbs syn på relationen mellan språket och samhället skulle enligt Winther & Phillips 

(2000) ingå i socialkonstruktivismen vilket de beskriver som en gemensam beteckning 
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för olika teorier som rör kultur och samhälle (Winther Jorgensen & Phillips 2000 s. 

11). Winther Jorgensen & Phillips (2000) tar även dem, i samband med 

socialkonstruktivismen, upp relationen mellan språket och samhället. De lägger dock 

fokus på diskursanalysen istället för korpuslingvistiken som mitt fokus kommer att 

ligga i - vilket jag kommer att beskriva närmare i kommande avsnitt 4.2. 

Diskursanalys definierar Winther Jorgensen & Phillips som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jorgensen & Phillips 

2000 s. 7) och de skriver även att det ”är många som använder sig av perspektiv som 

har samma egenskaper som diskursanalys utan att själva definiera dem som sådana” 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000 s. 11). Det stödjer mitt val av att deras synsätt till 

viss del även är relevant för min undersökning. Vidare beskriver de att de även delar 

syn med Fairclough (1995) som menar på att:  

”Det är genom att sammanfoga element från olika diskurser som det konkreta språkbruket 

kan förändra de enskilda diskurserna och därmed också den sociala och kulturella 

omvärlden. Genom fokusering på intertextualiteten kan man således betrakta både 

reproduktionen av diskurser, där inga nya element införs, och förändringen av diskurser 

genom nya sammansättningar.” (Winther Jorgensen och Phillips 2000 s. 13) 

 

Således kan jag, med stöd i det ovan nämnda, se om jag kan finna indikationer 

på om orden nomofobi och räckviddsångest har skapats genom att samhället har 

utvecklats och därmed även om språket har speglats genom att ett nytt, språkligt 

behov har uppstått. 

 

4.2 Språkutveckling i relation till användande  
 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt är att jag har valt att studera etableringen av nomofobi 

och räckviddsångest utifrån hur språket sätts i relation till dess användande. Här blir därför en 

korpusstudie central eftersom jag genom det kan studera och förstå språkets funktion utifrån 

en större samling texter. Utifrån dessa textsamlingar kan jag nämligen se hur orden används 

och förekommer i empiriska texter som är lagrade som datorfiler. Baker (2010) skriver att de 

allra flesta korpusar består av skrivna texter men att det även finns vissa korpusar som består 

av ljud-, bild- och filmfiler eller av en kombination av dem alla. Vidare är syftet med en 

korpus att ha ett så pass stort material som skapar möjlighet till att kunna generalisera hur det 
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ser ut över en viss språklig varietet och hur normerna i den varieteten eller ett visst språk kan 

tänkas se ut. Ytterligare en aspekt som korpusstudier skapar möjlighet till är att se hur vanligt 

det är att olika språkliga ord och uttryck används samt hur de används (Baker 2010 s. 5-6). 

Det förekommer dock diskussioner kring huruvida det är en metodologisk utgångspunkt, en 

teoretisk utgångspunkt eller om det är en sammanflätning av de två (Baker 2010 s. 6). Baker 

(2010) håller till viss del med båda parter där vissa argumenterar för att korpuslingvistik har 

utvecklats så pass mycket att det har blivit en egen oberoende disciplin inom lingvistiken och 

att den därför har kommit ifrån sin enbart metodologiska roll.  Samtidigt poängterar han att 

korpuslingvistiken inte kommer att kunna nå samma självständighet som andra grenar inom 

lingvistiken såsom syntax, fonetik, semantik och pragmatik (Baker 2010 s. 6). Med stöd i det 

kommer även jag att se det som en del i båda vilket gör att min teori- och metoddel till viss 

del går i varandra även om de till synes är separerade under olika avsnitt. Vidare skriver 

Baker (2010) att korpuslingvistik gör att du studerar språket utifrån ett socialt perspektiv 

eftersom att korpusar består av empiriska data över hur språket används och brukas (Baker 

2010 s. 8). Således kan även det kopplas ihop med min första teoretiska utgångspunkt som 

visar på att språket och den samhälleliga utvecklingen flätas samman. 

 

Även Svanlund (2002) beskriver hur språket sätts i relation till användandet av detsamma: 

”Ett sätt att sprida ljus över lexikaliseringens förutsättningar är att studera nybildningar i deras 

faktiska användning.” (Svanlund 2002 s. 28). Även det ligger därför till grund för varför jag 

finner det relevant att genomföra en korpusundersökning av orden eftersom jag kan studera 

orden i utgångspunkt från en stor samling, i det här fallet artiklar, där jag kan finna hur orden 

har använts i svensk skrift. Stubbs (2001) nämner även han att en korpusstudie och därmed en 

stor samling texter är ett sätt att studera ord och fraser i sin faktiska användning för att visa på 

hur människor använder ett visst språk: ”`Corpus semantics´ refers to an approach to studying 

language in which observational data from large text collection are used as the main evidence 

for the uses and meanings of words and phrases.” (Stubbs 2001 s. 20). Vidare skriver även 

Stubbs (2001) att ett visst ord eller uttrycks mening inte går att avläsa direkt men genom att 

exempelvis studera vilka ord som förekommer i samband med det studerade ordet eller 

uttrycket går det att finna mönster i hur orden/uttrycken används och/eller beskrivs (Stubbs 

2001 s. 20). Jag har även valt att använda Svanlunds angreppssätt för att undersöka hur ett 

nyord etablerar sig, genom korpusstudier, vilket jag kommer att beskriva i nästkommande 

avsnitt: 6. 
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5. Metod 
 

Likt Svanlund (2009) är min ambition att täcka in etableringen, av de ord som jag har valt att 

undersöka, så fullständigt som möjligt. Till min hjälp har jag använt mig av korpusverktygen 

Retriver Research, Språkbanken samt programmet Wordsmith. Eftersom de här ger mig 

tillgång till olika typer av resultat har jag därför valt att kombinera dem. Som jag tidigare 

nämnt kommer jag under avsnitt 5.5.1 och 5.5.2 att beskriva mer utförligt vad de är samt vad 

jag har använt respektive verktyg till. I enlighet med vad Svanlund (2009) skriver så är även 

jag medveten om att det här inte kan ge en hundraprocentig täckning över alla artiklar 

eftersom att exempelvis artiklar från frilansande journalister sedan 2004 inte längre finns med 

av upphovsrättsliga skäl efter att excerperingen av dessa databaser påbörjades (Svanlund 2009 

s. 42). Jag räknar dock med att det ger en god bild och täckning av hur orden har etablerats i 

svenskt skriftbruk. Som komplement har jag även använt mig av sökmotorn Google vilket jag 

kommer att beskriva utförligare under avsnitt 5.5.3 nedan.  

 

5.1 Etablering som en del i en lexikaliseringsprocess 
 

Svanlund (2002) menar att termen lexikalisering framförallt innefattar fyra huvudsakliga 

användningar: begreppsanvändning, etablering, anomalisering och omvandling. Eftersom att 

jag har valt att undersöka etableringen av nomofobi och räckviddsångest ligger därför fokus 

på just det - etableringen. De andra kommer jag bara att nämna mycket kort. Den första 

användningen av ordet lexikalisering är begreppsanvändning då ett visst ord eller uttryck 

skrivs eller nämns med ett eget så kallat lexem. Det andra är etablering där ett uttryck blir så 

pass förknippat till vad det beskriver att det blir ett vedertaget uttryck (Svanlund 2002 s. 8-9). 

I enlighet med Svanlund (2009) kommer jag att definiera etableringsgraden av orden utifrån 

förbindelsen mellan orden (det vill säga nomofobi och räckviddsångest) och det innehåll (det 

vill säga förekomsten av andra ord och hur innehållet/betydelsen beskrivs) som omger dessa 

ord. Dessa förbindelser går att se från två olika håll. Det första, som jag kommer att fokusera 

min undersökning på, är ur ett semasiologiskt perspektiv vilket innebär att se det utifrån ordet 

– hur självklart det är vad det står för och vad dess innehåll betyder samt hur etablerad 

betydelsen av det specifika ordet/uttrycket är. Det andra perspektivet är anomasiologiskt 

vilket innebär att det istället är givet ett bestämt innehåll - det vill säga hur självklart det är att 

innehållet beskrivs med det givna ordet/uttrycket och hur etablerad beteckningen för 
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innehållet är. Anomalisering är det tredje användningsområdet vilket är när en benämning 

beskrivs med en oväntad betydelse utifrån de delar som ordet innehåller. Den fjärde 

användningen inom termen lexikalisering menar han är omvandlingen som sker när vi 

producerar våra tankar till ord (Svanlund 2002 s. 9). De begrepp som jag kommer att beskriva 

och introducera i avsnitt 5.2 till avsnitt 5.4.2 är alla hämtade från Svanlund (2009). 

 

5.2 Ord och kontext 
 

När jag talar om orden enbart som nomofobi och räckviddsångest syftar jag till dem som 

lemman, det vill säga att böjningsformer är inkluderade. I annat fall, nämner jag det 

uttryckligen att det handlar om en viss böjning av något av orden. Källartiklar avser de 

artiklar som innehåller nomofobi och räckviddsångest som går att finna i dels Mediearkivet 

Retriver Research, dels i Språkbankens korpusar. För att bestämma vilken typ av artikel 

vardera av de två orden förekommer i använder jag mig av begreppet artikelkontext. Vidare, 

för att kunna undersöka vilka ordformer och vilka metakommentarer, det vill säga hur orden 

beskrivs och introduceras för läsaren, har jag valt att använda mig av begreppet 

konkordanskontext. Således har jag, genom programmet Wordsmith, tittat på de 200 tecken 

som finns runtomkring dels nomofobi, dels räckviddsångest och med dessa placerade i mitten 

(Svanlund 2009 s. 48-49). 

 

5.3 Betydelser och förklaringar 
 

För betydelseetableringen av ett ord är det intressant att undersöka hur nya ord behöver 

förklaras och på vilket sätt. Såklart behöver exempelvis etablerade och spridda ord förklaras 

mer sällan än ord som inte är så etablerade i språket. Framförallt är det viktigt att betydelsen 

av ett ord i ett visst sammanhang når ut i exempelvis tidningar och andra massmedier som har 

ett ansvar av att förmedla, förståelig och tydlig, information till en viss läsargrupp. Ett annat 

antagande är även att ett ord behöver förklaras mer i början av sin etablering än senare 

eftersom att etableringsgraden borde höjas ju mer det används. I denna etableringsprocess 

borde det därför vara intressant att dels undersöka hur betydelseetableringen ser ut, dels hur 

ofta ordet används och på vilket sätt det sprider sig till fler målgrupper och ämnesområden. 

Till sin hjälp signalerar skribenten ofta att en förklaring ska komma syntaktiskt eller grafisk 
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direkt efter ordet - exempelvis med kommatecken, tankestreck, parantes eller som en 

ofullständig mening (Svanlund 2009 s. 54). 

 

5.4 Metasignaler 
 

Med metasignaler menas hur ord och uttryck metamarkeras och kommenteras och således om 

det är självklart att ordet används och vad det betyder. Det finns framförallt tre olika sätt att 

metamarkera och kommentera: reservationer, metautpekningar och perspektivmarkörer 

(Svanlund 2009 s. 51-52) vilka jag kommer att presentera och beskriva här nedan under 

avsnitt 5.4.1 och 5.4.2.  

 

5.4.1 Reservationer  
 

Den första huvudtypen av metasignaler är så kallade reservationer. Dessa består av två olika 

typer: citattecken och samma som jag använde mig av i plural i föregående mening - så 

kallad. Det förstnämnda, citattecken, används dock även för att exempelvis 

objektspråksmarkera, citera vad en annan person har sagt samt markera att ordet i fråga 

exempelvis är vardagligt, främmande, ironiskt eller att det är ett ord som skribenten i 

skrivande stund själv har hittat på. Den andra metasignalen är så kallad som används för att 

lyfta fram ett uttryck och presentera det för läsaren. Exempelvis: 

1) ”Och när krämen i batteriet väl tar slut kliver bensinmotorn in och eliminerar den så kallade 

räckviddsångesten man brukar prata om när eldrivna bilar kommer på tal.”12  

 

Den här formen av metasignal och reservation hänvisar till skillnad från citattecken alltid till 

någon form av existerande språkbruk. Det kan dock även markera uttryck som anses vara 

märkliga, udda, omdiskuterade eller kontroversiella. På så vis kan även skribenten ta avstånd 

från uttrycket. I läroböcker och fackböcker används även uttrycket för att introducera läsaren 

till något som är obekant för hen (Svanlund 2009 s. 52). 

 

                                                
12 Alla de exempel som jag tar upp är alla hämtade från Mediearkivet Retriver Research eller Språkbankens 

korpusar om inte annat anges. 
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5.4.2 Metautpekningar och perspektivmarkörer 
 

De andra två typerna av reservationer är dels metautpekningar som oftast består av substantiv, 

dels perspektivmarkörer som oftast består av verb. Det här är således ord som pekar ut andra 

ord eller uttryck och uppstår oftast innan det studerade ordet vilka i mitt fall är nomofobi och 

räckviddsångest. Exempelvis är ordet, beteckningen, benämningen, uttrycket, termen, 

begreppet och metaforen ord som syftar till att peka ut hur ett annat ord används, brukar 

betyda eller vad exempelvis skribenten tycker om bruket av ordet. Dessa förutsätter oftast 

även ytterligare metakommentarer (Svanlund 2009 s. 52). Exempelvis: 

2) ”Att köra elbil är att förstå innebörden av begreppet räckviddsångest. Den enda terapi som kan 

bota är ett pålitligt batteri.” 

 

I exempel 2 ovan är således begreppet en metautpekning som gör att skribenten vill lyfta fram 

räckviddsångest, just som ett begrepp. 

 

5.5 Program och databaser 
 

Under det här avsnittet kommer jag att presentera de två korpusdatabaserna Mediearkivet 

Retriver Research och Språkbanken som jag har använt mig av samt på vilket sätt jag har 

använt mig av programmet Wordsmith och sökmotorn Google. 

 

5.5.1 Mediearkivet Retriver Research och Språkbanken 
 

I korpusverktygen Mediearkivet Retriver Research och Språkbanken har jag sökt på alla 

svenska korpusar som finns tillgängliga vilket därför innefattar både svensk tryckt press och 

svensk webb. För att specificera vilka typer av korpusar som finns tillgängliga därigenom är 

Mediearkivet Retriver Research ett pressarkiv. Där går det således att finna och söka i artiklar 

som visas i fulltext både från olika svenska tidskrifter samt från dagspress.13 Språkbanken har 

                                                
13 Totalt finns drygt 400 källor tillgängliga i Mediearkivet Retriver Research. Däribland: Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. (Källa: http://bibl.sh.se/databaser/ (Senast 
besökt: 2013-12-29)) 
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ett lite annat och bredare fokus än Mediearkivet Retriver Research och har utöver presstexter 

och tidskrifter även texter från exempelvis Twitter, bloggar och skönlitteratur.14 

Jag har till en början, med hjälp av dessa verktyg, analyserat var och när orden nomofobi och 

räckviddsångest förkom för första gången. Vidare har jag även med hjälp av dessa verktyg 

undersökt vilka ordled och ordformer som jag kan finna samt vilka metasignaler som 

används i samband med orden för att på så vis se om det av läsaren tas förgivet vad ordet 

betyder eller inte. På så vis kan jag föra ett resonemang kring hur pass etablerat varje ord kan 

tänkas vara. Jag har även, i enlighet med Svanlund (2009), tittat på frekvensen av vilka 

tidningstyper och tidningsavdelningar som nomofobi och räckviddsångest förekommer i för 

att få fram var orden har spridit sig (Svanlund 2009 s. 43). Det har jag framförallt undersökt 

med hjälp av Mediearkivet Retriver Research där jag, till skillnad från i Språkbanken, har 

kunnat se vilken tidningstyp, sektionstyp (det vill säga vilken del i tidningen) för svensk 

tryckt press som orden förekommer i. Jag har även analyserat alla artiklar var för sig för att få 

fram vilken artikeltyp som det är vanligast att orden förekommer i både i svensk tryckt press 

och svensk webb även det i Mediearkivet Retriver Research för att jag i Språkbanken inte har 

kunnat se hela artikelkontexten. Med hjälp av Språkbanken, till skillnad från i Mediearkivet 

Retriver Research, har jag även kunnat söka på hur vanliga ordens för- och efterled är och få 

fram om det är sannolikt att läsarna kan förstå orden utifrån deras sammansättningar. 

 

5.5.2 Wordsmith 
 

Efter att ha samlat in en egen korpus, utifrån de artiklar som jag har funnit genom 

Mediearkivet Retriver Research, har jag genom programmet Wordsmith kunnat få fram en 

Excel-fil där jag i en kolumn kan se hela konkordanskontexten (det vill säga de 200 hundra 

tecken som omger ordet) med ordet placerat i mitten - för varje artikel. Eftersom det är 

betydande att se hur ett nytt ord eller uttryck metakommenteras har jag på så vis kunnat 

undersöka de metasignaler som används i samband med orden samt se vilka ordformer som 

förekommer. De artiklar som finns tillgängliga i Mediearkivet Retriver Research korpusar är 

totalt sett 562 stycken med totalt 734 träffar. Hur de här träffarna är fördelade mellan de två 

orden kommer jag att förklara utförligare under avsnitt 6. Med hjälp av Wordsmith har jag 

                                                
14 Totalt finns det runt 160 korpusar tillgängliga i Språkbanken. (http://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/corpus 
(Senast besökt: 2013-12-29) 
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även fått tillgång till vilka ord som är vanligast i samband med nomofobi och räckviddsångest 

inom konkordanskontexten. 

 

5.5.3 Google 
 

Som komplement till de tre ovan nämnda verktygen har jag även valt att använda mig av 

sökverktyget Google för att framförallt försöka finna ett par källor som det hänvisas till i 

några av de artiklar som jag har funnit i Mediearkivet Retriver Research. Att undersöka den 

fullständiga etableringen av orden genom att även analysera alla de träffar som kommer upp 

på Google, har inom den tidsram som vi har på oss, varit omöjligt att hinna med. Nomofobi* 

har nämligen 1 290 000 sökträffar och räckviddsångest* 36 800 sökträffar.15 

 

5.6 Begränsningar 
 

I Mediearkivet Retriver Research är det vissa av artiklarna som nästintill är identiska därför 

att vissa tidningar, i exempelvis min sökning av nomofobi, som i princip rakt upp och ner 

använt en text från TT, om nyordslistan, som de endast anpassat layouten till sin egen tidning 

efter. Vid min sökning av räckviddsångest är det även här flera artiklar som är nästintill 

identiska för att ordet relativt ofta förekommer i olika säljande texter som rör olika elbilar 

samt att ett antal även här verkar härleda till ett par olika texter från TT. Jag har ändå valt att 

ha med alla träffar för att jag anser att varje tidning har valt att ha just dessa texter och således 

även att ha orden skrivna på just det sättet, med eller utan exempelvis de metasignaler som 

används. Jag gjorde även till en början sökningar på webb och tryck separerat men har, efter 

att jag har analyserat mina resultat av sökningarna, slagit ihop dem för att det inte gav mig 

något intressantare resultat att ha dem åtskilda. 

För att kunna göra en ännu djupare analys av hur betydelsen av nomofobi och 

räckviddsångest har etablerat sig skulle jag även, i enlighet med Svanlund (2009), kunnat 

genomföra en enkätundersökning och undersöka hur betydelsen av nomofobi och 

räckviddsångest har spridit sig till gemene man (Svanlund 2009 s. 39). Den tid som fanns 

avsatt för den här uppsatsen har dock gjort att det skulle ha blivit för tidskrävande.  

                                                
15 Dessa siffror är från 2013-12-05 och kan därför ha ändrats därefter. 



 19 

6. Material  
 

För att få reda på vilka nyord som har cirkulerat under den senare tiden har jag utgått från 

Språkrådets nyordslista från 2012 och därifrån valt ut nomofobi och räckviddsångest.16 Vidare 

har jag även tagit del av alla artiklar som orden förekommer i alla svenska korpus som finns i 

dels Språkbanken, dels i Mediearkivet Retriver Research. Antalet förekomster för nomofobi 

är i Mediearkivet Retriver Research 140 (varav dessa återfinns i 114 olika artiklar) och i 

Språkbanken 46. Antalet förekomster för räckviddsångest är i Mediearkivet Retriver Research 

594 (varav dessa återfinns i 448 olika artiklar) och i Språkbanken 31.17  

7. Resultat och analys 
 

Som jag nämner ovan undersöker jag, i enlighet med Svanlund, hur ord etableras i det 

svenska språkbruket och närmare bestämt nyorden nomofobi och räckviddsångest. För att 

undersöka detta har jag tittat på beskrivningen och förekomsten av de två orden i svensk 

tryckt press och svensk webb både i Mediearkivet Retriver Research och Språkbanken samt 

med hjälp av programmet Wordsmith och, i väldigt begränsad omfattning, sökverktyget 

Google. Här nedan kommer jag först att presentera mina resultat för nomofobi för att sedan gå 

vidare in på räckviddsångest. Jag kommer även först att presentera var och när respektive ord 

lanserades för första gången i svensk skrift, med bakgrund i de ovan nämnda korpusarna. 

Vidare kommer jag att titta på hur orden har etablerat sig och därmed hur vanliga dess för- 

och efterled är, vilka ordformer som går att finna, var orden har spridit sig genom att titta på i 

vilka tidningstyper, tidningar, sektionstyper samt i vilka artikeltyper som jag finner dem. 

Vidare kommer jag att presentera mina resultat för vilka ord som är vanligt förkommande i 

samband med orden och vilka metasignaler som skribenterna använder sig av. Slutligen 

kommer jag även att se hur utvecklingen av användandet av nomofobi och räckviddsångest 

ser ut över tid och analysera det mot bakgrund av de resultat som jag har fått fram där innan. 

 

 
 

                                                
16 http://www.sprakradet.se/15910 (Senast besökt: 2013-12-16) 
17 Alla de här sökningarna genomfördes 2013-12-04 och kan därefter ha kommit att ändras. 
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7.1 Nomofobi 
 

Nomofobi kommer från det engelska ordet nomophobia vilket är en förkortning av uttrycket 

No-mobile phobia och har sedan från det förts in och översatts i det svenska språkbruket.18 

Den första förekomsten av nomofobi i svenskt skriftbruk, med utgångspunkt i det material 

som jag har tillgång till genom Mediearkivet Retriver Research och Språkbanken, finner jag i 

Illustrerad Vetenskap i artikeln ”Tio ovanliga fobier” i maj 2011:  

3) ”Nomofobi: Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt. Det är en av de senast beskrivna 

fobierna. Den kan vara så uttalad att man aldrig stänger sin mobiltelefon och har den med sig 

överallt.” 

 

Författaren till artikeln refererar där till John G. Robertsons bok ”An Excess of Phobias and 

Manias” från 2003 vilket skulle kunna indikera på att det är den ursprungliga källan till ordet 

på engelska. Genom att jag sökte på nomofobi med hjälp av sökmotorn Google fann jag även 

att ordet nämndes i en blogg i Sverige redan i september 2008. Där refererar författaren till 

bloggen även till att Aftonbladet skrivit om fobin samma år.19  

 

7.1.1 Ordled och ordformer 
 

Lemmat nomofobi består dels av ett egennamn, nomo, och ett substantiv, fobi och 

förekommer i Språkbankens databas 46 gånger. Nomo som förled förekommer totalt 1 360 

gånger varav dessa består av 243 stycken olika lemman. Fobi som efterled förekommer 16 

075 gånger varav dessa består av 1280 stycken olika lemman.20 Med det här som grund går 

det att se att både nomo och än mer att fobi är relativt vanliga som led i sammansättningar 

men att nomo verkar ha flera betydelser än vad fobi har som jag endast finner syftar till någon 

form av rädsla för något. Nomo dyker exempelvis upp som förled i förekomster som syftar till 

flera olika saker såsom ”NoMore” och ”NoMotive”. 

                                                
18 Åkesson, Johan (2012-08-05) s. 2. 
19 http://nontelly.blogspot.se/2008/09/nomofobi.html (Senast besökt: 2013-12-27) 
20 Sökningen på lemmat nomofobi samt förledet nomo- och efterledet –fobi gjordes 2013-12-04 och kan därefter 
ha ändrats eftersom att Språkbankens korpus ständigt uppdateras. Detta gäller för alla sökningar i Språkbanken 
om inte annat anges. 
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Tabell 1. Förekomster av olika former av nomofobi genom sökning av konkordanskontexten i Wordsmith med 

Mediearkivet Retriver Research som grund. 

Ordform: Antal förekomster: Exempel: 
Nomofobi 169  ”Nomofobi är rätt bra, alltså fobi mot att inte ständigt (…)”21 

Nomofob 50  ”(…) han kanske också är en nomofob, en som fasar för att inte (…)” 

Nomofober 3  ”Visst känner du några nomofober?” 

Nomofobia 2  ”Allt fler lider av nomofobia – man kan inte vara utan (…)” 

Nomofobisk 1  ”(…)lite mera nomofobi3 hyfsat nomofobisk4 grav nomofobi5(…)” 

Nomofoba 1  ”Nomofoba memiler trafikhot i köttrymden” 

Totalt: 22622 - 
23 

Tabell 2. Förekomster av olika former av nomofobi i Språkbanken 

Ordform: Antal förekomster: Exempel: 
Nomofobi 45 ”Nomofobi var visst rädsla för att vara utan mobiltelefon.”24 

Nomofobisk 1 ”Fick idag veta att jag är nomofobisk (…)” 

Totalt: 46 - 

 

I Tabell 1 och Tabell 2 ovan syns det att den överlägset vanligaste formen av nomofobi är 

dess grundform. Vidare kommer nomofob på en andraplats vilket jag har funnit indikationer 

på är absolut vanligast i samband med att skribenter har lekt med nyorden från nyordslistan 

2012. Nomofober förekommer på ett fåtal ställen men verkar även det vara samma text fast på 

olika ställen. Förekomsten av nomofobisk förekommer dels i ett quiz på webben som syftar 

till att visa på hur grav nomofobi en person lider av, dels i ett blogginlägg. Nomofobia 

förekommer två gånger men precis som med de andra ordformerna med samma betydelse och 

eftersom de endast förekommer två gånger skulle det kunna indikera på att det syftar till 

huvudformen nomofobi. Texten är nämligen densamma fast den ena gången är publicerad på 

webben och den andra gången i svensk tryckt press. Ordformen nomofoba finner jag endast 

                                                
21 Alla exempel med Mediearkivet Retriver Research som grund är tagna ur den konkordanskontext som jag har 
fått fram med hjälp av programmet Wordsmith. Det här gäller alla dessa tabeller om inte annat anges. 
22 I siffrorna ovan syns det att det blir ett annat antal förekomster av nomofobi genom Wordsmith än vad 
Mediearkivet Retriver Research visar på. Det kan indikera på att det programmet är känsligare och därmed kan 
finna fler förekomster i samma artikel även om antalet artiklar och förekomster inte heller är detsamma i 
Mediearkivet Retriver Research. 
23 Sökningen på lemmat nomofobi i Mediearkivet Retriver Research genomfördes 2013-12-04 och kan därefter 
ha ändrats eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. Detta gäller för alla sökningar i Mediearkivet Retriver 
Research om inte annat anges. 
24 Alla exempel med Språkbanken som grund är tagna därifrån. Det här gäller alla dessa tabeller om inte annat 
anges. 
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en gång vilket även det är i samband med att en skribent lekt med orden i nyordslistan från 

2012. Med det här som grund finner jag inga tendenser på varken vidareordbildning av ordet 

eller att det skulle användas med en annan betydelse än att den syftar till en rädsla som en 

person kan känna inför att inte vara tillgänglig och uppkopplad med sin mobiltelefon. 

 

7.1.2 Etableringshistorik  
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten av vilken tidningstyp, tidning, sektion i 

tidningen och artikeltyp som nomofobi förekommer i samt vilka ord som är vanliga i samband 

med ordet inom den konkordanskontext som jag kan få en överblick över genom Wordsmith. 

Tabell 3. Förekomster av nomofobi i olika typer av press i Mediearkivet Retriver Research. 

Typ av tryckt 

press: 

Antal 

förekomster: 

De tre översta träffarna för respektive 

presstyp: 
Prioriterad 

landsortspress 

41 Hallandsposten: 3 

Nerikes Allehanda: 3 

Borås Tidning: 2 

Landsortspress 25 Smålands-Tidningen: 2 

Tranås Tidning: 2 

Vetlanda-Posten: 2 

Storstadspress 13 Dagens Nyheter: 3 

Svenska Dagbladet: 3 

Aftonbladet: 2 

Tidskrifter 3 Doktorn: 1 

Kamratposten: 1 

Vecko Revyn: 1 

Fackpress 3 Akademikern: 1 

Dagen: 1 

Ny Teknik: 1 

Nyhetsbyrå 2 TT: 2 

Pressmeddelanden 0 - 

Stadsdelspress 0 - 

Svensk webb 53 Sveriges Radio: 7  

Svenska Dagbladet: 3 

Feber: 2 

Totalt: 140 - 
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25 

Som syns i Tabell 3 ovan är prioriterad landsortspress, landsortspress och storstadspress de 

typer av tryckt svensk press som ordet nomofobi överlägset förekommer oftast i samt att det 

förekommer i relativt stora tidningar. Det skulle kunna stärka journalisters inverkan på hur 

nyord etableras och sprids eftersom att det, till stor del, är de som kan plocka upp och influera 

sina läsare i hur de använder sitt språk. Även på svensk webb syns det att det är välkända, 

stora press-sammanhang som ordet oftast dyker upp i. Det har även visat sig, efter att jag har 

gått in i alla artiklar, att flera av artiklarna som ordet nomofobi förekommer i är nästintill 

identiska och härleder från en text skriven av Kenneth Ahlborn för Tidningarnas 

Telegrambyrå (TT) 2012-12-27. Även det stärker hur stor inverkan journalister och i det här 

fallet en nyhetsbyrå som TT har på mindre tidningar på exempelvis landsbygden som kanske 

inte har tid eller råd till att hela tiden producera egna artiklar och nyheter. Därmed skulle TT 

kunna ses som en grindvakt som, när de väl släpper igenom en nyhet, öppnar upp sina 

grindar. 

Tabell 4. Förekomster av nomofobi i Språkbankens korpusar. 

Typ av press: Antal förekomster: 
Bloggmix 2011 5 

Bloggmix 2012 4 

GP 2012 1 

Twittermix 27 

Twitter – Partiledardebatt juni 2013 2 

Västra Nyland 2012-2013 3 

Webbnyheter 2012 1 

Webbnyheter 2013 3 

Totalt: 46  

 

Enligt de träffar som kommer fram i Språkbankens korpusar går det i Tabell 4 att se ett tydligt 

mönster av att ordet främst förkommer på webben - i Twittersammanhang. Det skulle kunna 

förklara det otroligt höga antalet sökträffar som jag fick fram på Google som är långt ifrån 

detsamma i en sökning både i Mediearkivet Retriver Research och i Språkbanken.  

                                                
25 Sökningen på lemmat nomofobi i Mediearkivet Retriver Research genomfördes 2013-12-04 och kan därefter 
ha ändrats eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. 
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Tabell 5. Sektion i tidningen som nomofobi förekommer och omnämns i svensk tryckt press med Mediearkivet 

Retriver Research korpus som underlag. 

Sektion: Antal förekomster (över 1): 
Allmän 18  

Nyheter 6 

Kultur 5 

Sverige 3 

Torget 2 

Söndag 2 

Ledare 2 

Kultur & nöje 2 

Helg 2 

Familj 2 

Blekinge 2 

 

Sektionsindelningen här ovan, i Tabell 5, säger inte så mycket mer än att det inte är någon 

överlägsen del som ordet oftast förekommer i. Det skulle kunna indikera på att orden inte har 

fått ett så stort genomslag inom ett visst ämnesområde än och att det därför återfinns i 

allmänna delar. Genom att även undersöka i vilken typ av artikelkontext som nomofobi oftast 

förekommer i de olika artiklarna har jag dock fått fram att det överlägset flest gånger 

förekommer i samband med Språkrådets nyordslista vilket syns i Tabell 6 nedan: 

Tabell 6. Artikelkontext som nomofobi förekommer och omnämns i med Mediearkivet Retriver Research korpus 

som underlag. 

Sammanhang: Antal förekomster: 
Nyordslistan 82 (Varav 8 i samband med att det även beskrivs som fenomen och 1 gång i samband 

med ett Quiz) 

Fenomenet 24 (Varav 8 av dessa även i samband med nyordslistan) 

Notis 10 (Varav 1 gång i samband med en insändare) 

Insändare 3 (Varav 1 gång även i samband med en notis som hänvisar till en insändare) 

Quiz 2 (Varav en även i samband med nyordslistan) 

Totalt:  111 
26 

 

                                                
26 Några av artiklar går inte att öppna och se i sin fulla kontext. De har därför uteslutits i min analys av 
artikelkontexten vilket gör att den totala siffran bara är 111 istället för 114 som är det antal artiklar, innehållande 
nomofobi, som jag har funnit i Mediearkivet Retriver Research. Detsamma gäller för min analys av 
artikelkontexten för räckviddsångest. 
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Med hjälp av resultaten i Tabell 8 nedan stärker även det det faktum att orden, allt som oftast, 

förekommer i samband med nyordslistan samt att det även förekommer med en förklaring till 

vad det betyder: 

Tabell 7. De tio vanligaste orden över fem bokstäver i artiklar som innehåller nomofobi (borträknat det här 

lemmat) i artiklar med Mediearkivet Retriver Research korpus som underlag. 

Ord: Antal förekomster: 
Ständigt 73 

Språkrådet 51 

Memil 42 

Mobilen 31 

Tillgänglig 31 

Kanske 28 

Uppkopplad 28 

Hänsynslöst 27 

Också 27 

Ogooglebar 26 

 

Alla ord förutom två här ovan, kanske och också, är nämligen tydligt kopplade antingen till att 

förklara vad ordet betyder, det vill säga en rädsla för att inte ständigt vara uppkopplad och 

tillgänglig med mobilen. Även Språkrådet dyker upp som det näst vanligaste ordet vilka är de 

som ger ut nyordslistan. Memil och ogooglebar är även de ord som är med i nyordslistan från 

2012 och hänsynslöst går även det att koppla till nyordslistan då en memil ofta beskrivs med 

ett hänsynslöst agerande: 

4) ”(…) medelålders man klädd i cykeldräkt av lycra, som cyklar hänsynslöst (…)”27 

Således skulle resultaten i Tabell 6 och Tabell 7 kunna förklara varför ordet inte förekommer i 

någon specifik sektion, utifrån mina resultat i Tabell 5 att döma, just för att det oftast 

förekommer i samband med nyordslistan. 

 

7.1.3 Metasignaler  
 

Här nedan presenterar jag hur nomofobi metakommenteras i dels de artiklar som jag har funnit 

i Mediearkivet Retriver Research, dels i Språkbanken.  
                                                
27 http://www.sprakradet.se/15910 (Senast besökt: 2013-12-19) 
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Tabell 8. Metasignaler i samband med nomofobi i artiklar i Mediearkivet Retriver Researchs korpus och genom 

en sökning av konkordanskontexten i Wordsmith. 

 Antal förekomster:  Exempel: 
Reservationer - citat 3  ”(…)”nomofobi”, som 

betyder fasa för att inte vara 

nåbar på sin mobil.” 

Reservationer – så kallade 0 - 

Metautpekningar  71  ”Sedan några år tillbaka 

finns en benämning på 

fenomenet – nomofobi.” 

Perspektivmarkörer  0 - 

Betydelser och förklaringar 125  ”Nomofobi: fobi mot att inte 

ständigt vara uppkopplad 

mot nätet med 

mobiltelefonen.” 

Antal förekomster utan någon form 

av metasignal: 

48 ”(…) irriterar dig på memiler 

och kan vara drabbad av 

nomofobi, räckviddsångest 

och Conversesjukan.”  

Antal metasignaler som är i samband 

med någon annan metasignal: 

21 ”(…) ”Nomofob” som 

betyder fasa för att inte (…)” 

Totalt antal konkordanskontexter: 226 - 

 

Inom den konkordanskontext som jag har sökt efter metasignaler inom visar det indikationer 

på att många rör nyordslistan. Därför kan det vara så att siffrorna kan bli missvisande då 

orden ofta beskrivs i en annan del av texten men att det på ett ställe nämns utan förklaring 

eller metasignal och endast i en uppräkning av ett antal nyord. Det är nämligen så att de flesta 

förekomster som jag finner utan någon form av metasignal även visar tydliga tendenser till att 

de rör nyordslistan. Vad jag kan finna i Mediearkivet Retriver Research är det endast på ett 

fåtal ställen som ordet nomofobi används helt utan metasignaler och helt utan förklaring till 

vad ordet betyder i artikelkontexten. Exempelvis i en insändare i Mora tidning 2012-12-28:  

 
5) ”FRÅN MUPPHYLLAN På nyårsafton ska jag ordna en tipspromenad. Det är helt lätt för 

frågorna måste vara ogooglebara och deltagarna har alla pekskärmsvantar och lider inte av 

nomofobi.” 
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Eftersom att personen som skrivit insändaren inte använder varken någon metasignal eller 

förklaring till vad det innebär kan det indikera på att personen förutsätter att det är ett 

etablerat ord som därför inte anses behöva en förklaring.  

Tabell 9. Metasignaler i de totala antal förekomsterna av nomofobi med Språkbankens korpusar som underlag.  

 Antal förekomster: Exempel: 
Reservationer (citat): 0 - 

Reservationer (så kallad): 0 - 

Metautpekningar: 12 ”[…] kollega om det nya fenomenet 

nomofobi, det vill säga människor som […]” 

Perspektivmarkörer: 0 - 

Betydelser och förklaringar: 15 ”Nomofobi: Rädsla för att vara utan 

mobiltelefonkontakt.” 

Antal förekomster utan någon 

form av metasignal: 

21 ”Över hälften av britterna lider av nomofobi.” 

Antal metasignaler som är i 

samband med någon annan 

metasignal: 

2 ”(…) pratade jag med en kollega om det nya  

fenomenet nomofobi, det vill säga människor 

som (…)”  

Totalt antal 

konkordanskontexter: 

46 - 

28 

I Språkbanken återfinner jag även där att ordet oftast förkommer med någon form av 

metasignal och/eller förklaring även om ordet främst förekommer i Twittersammanhang i 

deras korpusar.  

 

7.1.4 Utveckling över tid 

Tabell 10. Utveckling över tid i användningen av nomofobi med Mediearkivet Retriver Research korpusar som 

underlag. 

År: Antal förekomster: 
2010 2 

2011 5 

2012 96 

2013 37 

Totalt: 140 

                                                
28 Sökningen på lemmat nomofobi i Mediearkivet Retriver Research genomfördes 2013-12-08 och kan därefter 
ha ändrats eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. 
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Den avtagande användningen av nomofobi i Mediearkivet Retriver Research visar stark 

indikation på att det beror på att ordet fick ett ordentligt uppsving i och med Språkrådets 

nyordslista 2012. Som syns i Tabell 6 på s. 24 ovan är nämligen 82 av de totalt 111 artiklarna 

i Mediearkivet Retriver Research i samband med nyordslistan. 

Tabell 11. Utveckling över tid i användningen av nomofobi i Språkbanken. 

År: Antal förekomster: 
2011 5 

2012 22 

2013 19 

Totalt: 46 

 

I Språkbanken där de flesta förekomsterna är i Twittersammanhang går det inte att se samma 

mönster eftersom det inte går att se hela artikelkontexten på samma vis som i Mediearkivet 

Retriver Research. Av den konkordanskontext som jag kan se går det dock tydligt att se att 16 

av förekomsterna beror på nyordslistan för att det, i princip, direkt i anslutning till ordet 

hänvisas till den. 

 

7.2 Räckviddsångest 
 

Räckviddsångest kommer, utifrån de korpusar som finns tillgängliga genom Mediearkivet 

Retriver Research och Språkbanken, från det engelska uttrycket ”range anxiety” och 

översattes och lanserades i svensk press första gången i september 2009 i Teknikens Värld på 

webben i samband med en artikel om elbilstillverkaren Reva:  

”Den indiska elbilstillverkaren Reva ska visa två nya modeller på Frankfurtsalongen. NXR ska 

ha plats för hela familjen medan NXG ska vara en sportig targamodell. Mest intressant är dock 

en ny, sladdlös laddningsteknik för kunder med ”räckviddsångest”.” 

 

Utifrån vad jag kan finna genom mina sökningar dyker den första förekomsten av det 

engelska uttrycket upp första gången i Financial Times 2008-01-21 i artikeln ”Israel jump-

starts electric car market” vilken jag dessvärre inte har kunnat öppna. 
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7.2.1 Ordleder och ordformer  
 

Lemmat räckviddsångest består av två sammansatta substantiv och förekommer i 

Språkbankens databas 31 gånger. Räckvidds- som förled förekommer totalt 297 gånger varav 

dessa består av 81 olika lemman. Ångest som efterled förekommer 58 671 gånger och jag har 

därför haft svårt att få en överblick över hur många olika lemman det finns. Med hjälp av de 

här siffrorna går det därför att se att de båda substantiven är vanliga både i sig själva och som 

för- och efterled i sammansättningar. Det skulle kunna indikera på att det, för de flesta, är 

relativt enkelt att dra en koppling till vad lemmat räckviddsångest har för betydelse - särskilt 

om det nämns i motorrelaterade sammanhang. Annars kan det nog i alla fall vara relativt lätt 

att förstå att det just handlar om att man får ångestkänslor av att något inte ska räcka men att 

det kanske inte är säkert att det just handlar om elen i en elbil.  

Tabell 12. Förekomster av olika former av räckviddsångest genom sökning av konkordanskontexten i 

Wordsmith med Mediearkivet Retriver Research som grund. 

Ordform: Antal 

förekomster: 

Exempel: 

Räckviddsångest 479 ”(…) bensinmotor som räckviddsförlängare för den som har 

räckviddsångest.” 

Räckviddsångesten 127 ”Med sikte att utrota räckviddsångesten lanserar GB-Labs idag 

det senaste inom läkemedelsområdet (…)” 

Räckviddsångestfyllda 2 ”Trista snåldieslar, som bara drar en liter milen, eller 

räckviddsångestfyllda elbilar eller laddhybrider, som alltid körs 

med en motor och en energitank som inte används.”29 

Räckviddsångestens 2 ”Fördelarna är så uppenbara att man förstår: man slipper 

räckviddsångestens vassa klor i bröstet (…)”30 

Räckviddsångest-

epidemin 

1 ”(…) Elvedon att erbjudas gratis till nyblivna elbilsförare med 

hopp att ta kontroll över spridningen av räckviddsångest-

epidemin.” 

Totalt: 61231  - 

                                                
29 Samma artikel en gång i svensk tryckt press och en gång på webben. 
30 Samma artikel en gång i svensk tryckt press och en gång på webben. 
31 I siffrorna ovan syns det att det, precis som med nomofobi, blir ett annat antal förekomster av räckviddsångest 
genom Wordsmith än vad Mediearkivet Retriver Research visar på. Det kan indikera på att det programmet är 
känsligare och därmed kan finna fler förekomster i samma artikel även om antalet artiklar och förekomster inte 
heller är detsamma i Mediearkivet Retriver Research. 
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Tabell 13. Förekomster av olika former av räckviddsångest i Språkbanken 

Ordform: Antal 

förekomster: 

Exempel: 

Räckviddsångest 25  ”Snabbladdning för elbilar botar räckviddsångest” 

Räckviddsångesten 5 ”Om man slipper räckviddsångesten så är bilen ett nöje att köra.” 

Räckviddsångestens 1 ”Fördelarna är så uppenbara att man förstår: man slipper 

räckviddsångestens vassa klor i bröstet (…)” 

Totalt: 31  - 

 

Till skillnad från nomofobi har jag bland förekomsterna av räckviddsångest funnit 

indikationer på en viss vidareordbildning, vilket syns i Tabell 12 ovan, nämligen 

räckviddsångestfyllda och räckviddsångest-epidemin. I två tidningar (dock samma text i de 

båda artiklarna) diskuteras även räckviddsångest som ett begrepp som är lätt att applicera i 

andra sammanhang och alltså inte bara i elbilssammanhang: 

6) ”Även om räckviddsångesten specifikt avser elbilars räckvidd kan det enkelt användas i andra 

sammanhang där räckvidd är ett nyckelbegrepp.” 

På så vis skulle dessa resultat kunna indikera på att ordet har kommit längre i sin etablering än 

vad nomofobi har gjort. Det skulle även kunna indikera på att det kan komma att få en vidare 

betydelse och att ordet i syfte att förklara ångesten hos en elbilförare är ursprungsbetydelsen 

men eftersom att det är lätt att applicera ordet även på annat skulle det i framtiden vara 

möjligt att det får flera betydelser. Det kommer jag att analysera närmare i avsnitt 7.2.3 där 

jag tittar på vilka metasignaler som används i samband med ordet. 

 

7.2.2 Etableringshistorik  
 

Precis som jag gjorde med nomofobi kommer jag under det här avsnittet att först presentera 

resultaten av vilken tidningstyp, tidning, sektion i tidningen och artikeltyp som 

räckviddsångest förekommer i samt vilka ord som är vanliga i samband med ordet inom den 

konkordanskontext som jag kan få en överblick över genom Wordsmith. 

Tabell 14. Förekomster av räckviddsångest i olika typer av svensk press i Mediearkivet Retriver Research 

Typ av press: Antal 

förekomster: 

De tre översta träffarna för respektive 

presstyp:  
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Prioriterad 

landsortspress 

138 Helsingborgs Dagblad: 10 

Landskrona Posten: 9 

Nordvästra Skånes: 9 

Landsortspress 55 Blekinge Läns Tidning: 4 

Gefle Dagblad: 3 

Linköpings Tidning/Kindaposten: 3 

Storstadspress 70 Dagens Nyheter: 20 

Dagens Industri: 10 

Svenska Dagbladet: 9 

Tidskrifter 31 Teknikens Värld: 8 

Vi Bilägare: 7 

Teknikens Värld – Alla Bilar: 4 

Fackpress 10 Ny Teknik: 4 

Motor-Magasinet: 3 

Affärsvärlden: 1 
Nyhetsbyrå 18 TT Nyhetsbyrån – Spektra: 10 

TT Nyhetsbyrån: 8 

Pressmeddelanden 0 - 

Stadsdelspress 2 Tidningen Hisingen: 1 

Tidningen Öster: 1 

Svensk webb 270 Svenska Dagbladet: 55 

Göteborgs-Posten: 11 

Auto Motor & Sport: 10 

Totalt: 594 - 
32 

Varför räckviddsångest är vanligare på landsorten skulle kunna indikera på att det beror på att 

det skulle kunna vara längre till laddningsstationerna där än i storstäderna och att det därför är 

vanligare att personer drabbas av räckviddsångest ute på landsbygden. 

7) ”Östersund blev nyligen utsedd till vinnare i elbilsmatchen av konsultföretaget Easycharge. Östersund 

har 21 elbilar, 3, 53 elbilar per 10 000 invånare samt 13 platser för laddning. (…) 101 av landet 290 

kommuner saknar helt registrerade elbilar och 199 saknar offentliga laddplatser.”  

I en artikel skriven av Anne Pettersson i Folkbladet VK/VF 2013-01-15 skriver hon att Andy 

Rietschel som är VD för konsultföretaget Easycharge som har rankat de bästa 

elbilskommunerna i landet och att ”Det finns ett starkt samband mellan antalet elbilar och 

antalet laddstationer. Han pekar på att det i Sverige bara finns 292 laddplatser jämfört med 

                                                
32 Sökningen på lemmat räckviddsångest i Mediearkivet Retriver Research genomfördes 2013-12-07 och kan 
därefter ha ändrats eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. 
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Norge som har 3 730 stycken.”. Vidare skriver Pettersson att det i Sverige finns 1 596 elbilar 

jämfört med Norge som har drygt 10 000 elbilar. Av alla bilar som finns i Sverige motsvarar 

dessa elbilar 0,04 procent. Mellan åren 2011/2012 ökade dock antalet elbilar med 283 

procent.33 Det skulle kunna indikera på att, om denna stigning fortsätter, kommer antagligen 

antalet laddningsstationer att öka i samma takt. Det innebär således att räckviddsångest som 

begrepp kan bli mindre vanligt i sammanhang såsom säljande texter för olika elbilar.  

Tabell 15. Förekomster av räckviddsångest i Språkbankens korpusar:  

Typ av medie: Antal förekomster: 
Bloggmix 2012 1 

GP - 2011 1 

GP - 2012 2 

Twittermix 12 

Twitter – partiledardebatt oktober 2013 1 

Webbnyheter 2010 1 

Webbnyheter 2011 3 

Webbnyheter 2012 8 

Webbnyheter 2013 2 

Totalt: 31 

I Tabell 15 ovan syns det att räckviddsångest liksom nomofobi till största del återfinns på 

webben där Twitter är det vanligaste forumet. Genom att undersöka vilken typ av sektion som 

räckviddsångest förekommer i syns det tydligt i Tabell 16 nedan att det är i samband med 

bilar: 

Tabell 16. Sektion i tidningen som räckviddsångest förekommer och omnämns i svensk tryckt press med 

Mediearkivet Retriver Research korpus som underlag. 

Sektion: Antal förekomster: 
General 96 

Motor 38 

Nyheter 10 

Övriga sektioner som direkt rör bilar: 14 

Övriga sektioner:  55 
34 

                                                
33 Pettersson, Anne (2013-01-15) s. 2.  
34 Här har jag valt att addera ihop övriga sektioner som direkt rör bilar och övriga sektioner till skillnad från 
med nomofobi där jag såg det mer relevant att visa de sektioner som var vanligast över 1 förekomst. Där fann jag 
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I jämförelse med nomofobi skulle det kunna indikera på att räckviddsångest har kommit 

längre i sin etablering eftersom det i ökad utsträckning används i sitt faktiska sammanhang – 

elbilar och utanför nyordslistan som är det vanligaste sammanhanget för nomofobi. Även när 

jag undersökt i vilken artikelkontext som ordet oftast förekommer i syns det tydligt att det är i 

sitt faktiska sammanhang vilket syns i Tabell 17 här nedan: 

Tabell 17. Artikelkontext som räckviddsångest förekommer och omnämns i med Mediearkivet Retriver Research 

korpus som underlag. 

Sammanhang: Antal förekomster: 
Säljande 175 

Fenomenet 139 

Nyordslistan 54 

Quiz/nyordslistan 45 

Notis 3 (varav en i samband med nyordslistan) 

Insändare - 

Totalt: 416 
35 

Även i Tabell 18 nedan syns det tydligt att räckviddsångest oftast förekommer i samband med 

bilar vilket ytterligare stärker att ordet används i sitt faktiska sammanhang. 

Tabell 18. De tio vanligaste orden över fem bokstäver (borträknat det här lemmat) i artiklar som innehåller 

räckviddsångest med artiklarna med Mediearkivet Retriver Research korpus som underlag. 

Ord: Antal förekomster: 
Elbilar 398 

Eller 368 

Bilen 337 

Säger 298 

Svenska 291 

Också 285 

Kommer 284 

Finns 278 

Elbil 265 

Under 258 

                                                                                                                                                   
nämligen inte något specifikt ämnesområde som här. Eftersom att jag har valt att använda mig av Mediearkivet 
Retriver Research egen sektionsindelning saknas det för vissa artiklar. 
35 Som jag nämnde med nomofobi går vissa av artiklarna inte att se i sin fulla artikelkontext. Därför är det totala 
antalet 416 istället för 448 som är det totala antalet artiklar som innehåller räckviddsångest i Mediearkivet 
Retriver Research. 
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Även om det inte i samma utsträckning som i mina resultat kring nomofobi och dess samband 

till nyordslistan syns det att tre tiondelar består av ord som är direkt relaterade till bilar. Det 

skulle även kunna förklara att det inte är fler än så får att ordet förekommer i sitt faktiska 

sammanhang och såklart kan inte alla ord, tagna ur sitt sammanhang, relateras till elbilar. 

 

7.2.3 Metasignaler  
 

Tabell 19. Metasignaler i samband med räckviddsångest i artiklar i Mediearkivet Retriver Researchs korpus och 

genom en sökning av konkordanskontexten i Wordsmith. 

 Antal förekomster: Exempel: 
Reservationer - citat 114  ”(...) det höga priset och 

”räckviddsångest”, det vill 

säga (…)” 

Reservationer – så kallade 17 ”(…) eliminerar den så 

kallade räckviddsångesten 

man brukar (…)” 

Metautpekningar: 75  ”(…) förstå innebörden av 

begreppet 

räckviddsångest.” 

Perspektivmarkörer: 40  ”(..) som GM valt att kalla 

”räckviddsångest”.” 

Betydelser och förklaringar: 146  - 

Antal förekomster utan någon 

form av metasignal: 

372 ”Jag hoppas med detta att 

svenskarnas 

räckviddsångest nu är 

officiellt botad.” 

Antal metasignaler som är i 

samband med någon annan 

metasignal: 

156 ”(…) känna någon så kallad 

räckviddsångest, det vill 

säga oro för att (…)” 

Totalt antal konkordanskontexter: 608 - 

 

Även här har jag sett tendenser som visar på att räckviddsångest inte bara har vissa 

vidareordbildningar utan att även betydelsen i vissa sammanhang kan tänkas vara en annan. 

Här nedan presenterar jag de fyra exempel som jag har funnit: 

8) ”Tänka sig: jag med mitt reskassekort har drabbas av samma sjukdom som elbilsägaren, 

nämligen ”räckviddsångest”.” 
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9) ”(…)  även om det inte går att säga på procentenheten hur allvarligt det är. Ska man tala om 

räckviddsångest kan man också fundera över var Centern ska ladda batteriet för att få bättre 

fart.”  

 
10) ”(…) den digitala världen är en del av livet är det nyord som är både relevanta och 

begripliga. Även om räckviddsångesten specifikt avser elbilars räckvidd kan det enkelt 

användas i andra sammanhang där (…)”  

 
11) ”Så om inte ordet redan var upptaget skulle kanske Lööfs belägenhet kunna kallas 

räckviddsångest, rädsla för att inte nå fram till väljarna. Dock beskriver Språkrådet i den 

nyordslista som offentliggjordes på torsdagen att räckviddsångest innebär något annat. Det 

handlar om rädsla och obehagskänslor hos elbilsförare (…)” 

 

Jag har även funnit att ordet räckviddsångest använts synonymt med räckviddsoro på fem 

ställen, dock med exakt samma text: 
 

12) ”(…) innan batteriet är helt urladdat. - Vi har adresserat problemet med så kallad 

räckviddsoro eller räckviddsångest som figurerar bland människor, men också i medierna, när 

det gäller elbilar.”  

 

Tabell 20. Metasignaler i det totala antalet förekomster av räckviddsångest med Språkbankens korpusar som 

underlag.  

 Antal förekomster: Exempel: 
Reservationer - citat 4 ”(…) överhängande risk för att drabbas 

av ”räckviddsångest”.” 

Reservationer – så kallade 0 - 

Metautpekningar 2 ”(…) lyckats ta sig förbi den 

räckviddsångest som blivit ett begrepp 

(…)” 

Perspektivmarkörer 3 ”GM valt att kalla ”räckviddsångest” 

(…)” 

Betydelser och förklaringar: 1 ”Räckviddsångest Rädsla och 

obehagskänslor hos elbilsförare (…)” 

Antal förekomster utan någon form av 

metasignal: 

23 ”Men det är lärt att få räckviddsångest 

eftersom (…)” 

Antal metasignaler som är i samband 

med någon annan metasignal: 

2 ”(…) har också skapat vad branschen 

kallar ”räckviddsångest”.” 

Totalt antal konkordanskontexter: 31 - 
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7.2.4 Utveckling över tid 

Precis som med nomofobi går det att urskilja en skillnad, om än inte lika markant som hos 

nomofobi, mellan 2012 och 2013 i en viss avtagning i användandet. Det skulle även här 

kunna bero på att ordet 2012 fick en ökad användning i samband med Språkrådets nyordslista. 

Tabell 21. Utveckling över tid i användningen av räckviddsångest med Mediearkivet Retriver Research korpusar 

som underlag. 

År: Antal förekomster: 
2009 1 

2010 5 

2011 78 

2012 285 

2013 225 

Totalt: 594 
36 

Tabell 22. Utveckling över tid i användningen av räckviddsångest i Språkbanken. 

År: Antal förekomster: 
2010 1 

2011 4  

2012 16 

2013 10 

Totalt: 31 
37 

Utöver de förekomster som skapar en viss ökning av användandet av räckviddsångest under 

2012 syns det i Tabell 21 och Tabell 22 ovan att användandet av ordet har varit relativt stabilt 

under de två senaste åren. Även vad gäller räckviddsångest har jag, precis som med 

nomofobi, sett att några av förekomsterna i Språkbanken visar indikationer på att de rör 

nyordslistan trots att jag inte kan se hela artikelkontexten. Här finner jag dock bara att 3 av de 

totalt 31 förekomsterna är i direkt samband med nyordslistan till skillnad från 16 av de totalt 

46 förekomsterna som gäller för nomofobi. Således stärker även de här resultaten att 

räckviddsångest oftare förekommer i andra sammanhang än nyordslistan vilket är den 

vanligaste förekomsten hos nomofobi. 
                                                
36 Sökningen på lemmat räckviddsångest i Mediearkivet Retriver Research genomfördes 2013-12-07 och kan 
därefter ha ändrats eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. 
37 Sökningen på lemmat räckviddsångest i Språkbanken genomfördes 2013-12-07 och kan därefter ha ändrats 
eftersom att deras korpus ständigt uppdateras. 
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8. Diskussion 
 

Genom att undersöka etableringen av nyorden nomofobi och räckviddsångest utifrån ett 

semasiologiskt perspektiv finner jag, utifrån det material som jag har haft tillgång till dels 

genom Mediearkivet Retriver Research, dels genom Språkbanken, en hel del likheter i 

etableringen av de två orden i svensk skrift. Här nedan kommer jag att diskutera, jämföra och 

koppla samman de två orden både genom de resultat som jag har fått fram men även med 

hjälp av mina teoretiska utgångspunkter – att språket utvecklas i takt med samhället och 

språkutveckling i relation till användandet samt koppla till tidigare forskning.  

Utifrån mina resultat härleder både nomofobi och räckviddsångest från engelska ord och 

uttryck och har sedan förts in i och översats i det svenska språkbruket. Enligt de artiklar som 

jag har haft tillgång till introducerades de båda orden för första gången i svensk skrift på 

webben. Nomofobi i Illustrerad Vetenskap i maj 2011 och räckviddsångest i Teknikens Värld 

i september 2009. Mot bakgrund i vad Einarsson (2009) säger kan det stärka det faktum att 

det är vanligt att vi lånar in ord till svenskan från högstatusspråk, vilket i det här fallet är 

engelskan. Att orden även rör teknik skulle kunna kopplas till vad Birch-Jensen (2011) skrev - 

att vi antagligen kommer att få se ännu mer av engelska ord i det svenska språket och 

framförallt inom teknikområdet. Einarsson (2009) skrev även att det är betydande för 

etableringen att det accepteras av språkbrukarna genom att de använder det. Att orden just 

härleder från engelskan skulle därför kunna inge hopp om att de kan överleva för att det, 

särskilt hos yngre, anses vara ett högstatusspråk. Det kan även tänkas att yngre även följer den 

tekniska utvecklingen i större utsträckning än vad äldre gör och därmed även språket som 

kommer i och med den utvecklingen. 

Både nomofobi och räckviddsångest är även sammansättningar av relativt vanliga både för- 

och efterled med undantag för förledet nomo- som till skillnad från de andra leden, som är 

substantiv, är ett egennamn som i det här fallet åsyftar en sammanskriven förkortning av det 

engelska uttrycket no-mobile. Betydelsen av nomo- verkar därmed inte heller ha någon 

specifik betydelse som oftast åsyftas vilket gör att associationer för vad det kan betyda skulle 

kunna vara betydligt fler än hos räckvidds-. Dess efterled -fobi däremot är mycket vanligare 

eftersom det enbart visar tendenser till att syfta till en persons ovanliga rädsla för något. Med 

stöd i vad Svanlund (2009) skriver, att det är lättare för ett ord att etablera sig om dess för- 

och efterled är vanliga, skulle därför kunna tyda på att räckviddsångest i förhållande till 

nomofobi därför har ökad chans till att lättare kunna etablera sig. Många kan nog nämligen 
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koppla till att räckviddsångest handlar om att man har ångest för att det är något som inte 

kommer att räcka hela vägen även om de flesta kanske inte vet att det i synnerhet syftar till 

just elen i en elbil. Som jag nämnt ovan underlättas eller missgynnas etableringen av ett ord 

eller uttryck av hur välkänt både innehållet och betydelsen av ordet eller uttrycket är vilket 

styrker att det skulle kunna vara lättare för räckviddsångest att etablera sig.  För 

räckviddsångest, till skillnad från nomofobi, har jag även funnit tendenser till viss 

vidareordbildning i form av räckviddsångestfyllda och räckviddsångest-epidemin vilket även 

det kan indikera på att det har kommit längre i sin etablering. Båda orden är även vanligast i 

sin grundform. 

Som Svanlund (2009) beskriver behöver ett ord/uttryck spridas för att det ska etablera sig i ett 

språkbruk. Med det menas att det efter att det har introducerats i ett visst sammanhang även 

måste nå andra för att användningsfrekvensen ska öka och för att än fler språkbrukare ska 

kunna ta ordet till sig och börja använda det. Här kan jag finna indikationer på att exempelvis 

TT i etableringen av både nomofobi och räckviddsångest kan ha haft en betydande roll. Som 

jag nämner ovan i avsnitt 3 kan det nämligen underlätta för dess etablering om det används i 

olika typer av ämnessfärer och texttyper. Vidare nämner Svanlund (2009) att vi har lättare att 

befästa ett ord om vi stöter på det ofta och i olika sammanhang snarare än ett som vi stöter på 

sällan. Således skulle det kunna indikera på att vi skulle kunna ha lättare för att ta till oss 

räckviddsångest eftersom att det dels förekommer i tydligare sammanhang men även har både 

ett förled och ett efterled med förhållandevis tydlig beskrivning för vad de åsyftar. 

Även vad gäller var det är vanligast att de båda orden förekommer kan jag urskilja vissa 

likheter mellan orden. Med Mediearkivet Retriver Research som grund förekommer de båda 

orden, i svensk tryckt press, oftast i prioriterad landsortspress, landsortspress och 

storstadspress med relativt stora tidningar i topp. Även på svensk webb är de vanligast i stora 

press-sammanhang såsom Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Jag har även, medan jag 

varit inne i respektive artikel funnit att ett flertal av artiklarna refererar till samma källa i TT. 

Det skulle kunna stärka journalisters roll som grindvakter ut mot allmänheten för att de, när 

de väl tar emot och skriver om en nyhet, öppnar upp för fler artiklar i olika tidningar. Med 

Språkbanken som grund visar det sig däremot för de båda orden att de är vanligast på webben 

– på Twitter. Det skulle kunna förklara de omfattande sökträffar som jag fick fram genom 

Google, inte minst för nomofobi, vilket i sin tur skulle kunna tyda på att de förekommer i 

många informella sammanhang såsom i olika bloggar och inlägg som inte går att nå genom de 

korpusar som jag har utgått från. Det skulle även kunna stärka det som Magnusson (2008) 
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kom fram till, att nyord är vanliga i informella sammanhang och att det därför skulle kunna 

förklara varför nomofobi inte har blivit lika etablerat som räckviddsångest än.  

Vad gäller olika typer av sektioner som orden förekommer i utifrån Mediearkivet Retriver 

Research har jag funnit att nomofobi oftast förekommer i mer allmänna sammanhang till 

skillnad från räckviddsångest som oftast förekommer i sitt faktiska, motorrelaterade, 

sammanhang. Genom att jag även undersökt vilken typ av artikel som de båda orden 

förekommer i har jag funnit att nomofobi utan tvekan oftast förekommer i samband med 

Språkrådets nyordslista till skillnad från räckviddsångest som oftast förekommer i säljande 

sammanhang där en viss elbil profileras som att föraren, med den bilen, slipper sin 

räckviddsångest. Genom att jag har undersökt vilka ord som oftast förekommer i samband 

med de två orden stärker mina resultat om att nomofobi oftast förekommer i samband med 

nyordslistan och att räckviddsångest oftast förekommer i samband med elbilar. 

Genom att undersöka hur ofta de två orden metakommenteras har jag kommit fram till att de 

båda i majoriteten av gångerna gör det. Med stöd i Svanlund (2002) visar det indikationer på 

att de båda orden inte har kommit så långt i sin etablering än även om räckviddsångest, som 

metakommenteras i betydligt lägre utsträckning än nomofobi, kan tyckas ha kommit längre. 

Att de båda orden metakommenteras i den utsträckning de gör skulle även kunna bero på att 

de korpusar som jag har utgått från framförallt innehåller massmedier. I stöd av vad Svanlund 

(2009) skrev är det nämligen extra viktigt att ett ord som inte anses vara ett vedertaget uttryck 

förklaras för att det är viktigt att informationen är så förståelig och tydlig som möjligt. I min 

analys av metakommentarer har jag även funnit att räckviddsångest på ett ställe används 

synonymt med räckviddsoro och att det även på tre ställen har visat indikationer på en vidare 

betydelse i form av om ”Lööf ” ska nå ut till sina väljare. Mot bakgrund i vad Stubbs (2001) 

skriver visar det på att ett ord inte alltid har en fast betydelse utan att det, beroende på 

sammanhang kan bidra till att dess betydelse kan komma att ändras. Han menar på att ett ord 

således kan uppstå i ett sammanhang och sedan föras över till ett annat vilket räckviddsångest 

visar indikationer på att det skulle kunna göra. Genom att undersöka utvecklingen över tid 

visar även det tydliga indikationer på en ökad användning av båda orden i samband med 

nyordslistan 2012. Dock betydligt mer för nomofobi än för räckviddsångest.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de båda orden kommer från engelska ord/uttryck 

och att de båda för första gången uppkom på webben. Jag kan även konstatera att nomofobi 

oftare förekommer i mer allmänna sammanhang i samband med nyordslistan till skillnad från 
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räckviddsångest som oftast förekommer i sitt faktiska sammanhang. Utifrån mina resultat kan 

jag även se indikationer på att räckviddsångest har kommit längre i sin etablering än vad 

nomofobi har gjort. För det första för att det oftast förekommer i sitt faktiska sammanhang, 

elbilar, för det andra att det oftare förekommer utan metasignaler än vad nomofobi gör och för 

det tredje att det även visar en viss tendens till vidareordbildning, synonym och även på 

vidare betydelse inom andra ämnesområden. Vad jag kan finna är det även endast på ett fåtal 

ställen som nomofobi förekommer utan någon form av metakommentar. Att det även 

innehåller ett förled som inte är lika känt som räckvidds- i räckviddsångest tyder, som jag 

nämnt ovan, på att det kan göra det svårare för det att bli etablerat för att det inte är lika lätt att 

förstå dess innebörd. Eftersom det är av betydelse hur etableringen av ett nytt ord eller uttryck 

sker underlättar det om de nya sammansättningarna (som det handlar om i det här fallet) är 

välkända både som för och efterled. Eftersom de båda orden även uppkommit i takt med 

teknikens framfart signalerar det att den tekniska utvecklingen, i det här fallet importerade 

från engelska uttryck, påverkar det svenska språket eftersom vi mot bakgrund av vad 

Einarsson (2009) skrev måste fylla ut de luckor som uppstår. Vi måste kunna prata och 

beskriva, vad det i det här fallet handlar om, skräckinjagande och ångestfyllda situationer som 

uppstår i och med den tekniska utvecklingen. Slutligen kan jag konstatera att det svenska 

språket påverkas av hur vårt samhälle utvecklas samt att en korpusundersökning har varit ett 

bra sätt att studera etableringen av nyord. Dels för att kunna se utveckling över tid, dels för att 

kunna se hur konkordanskontexten ser ut och vad den innehåller.  

För vidare forskning skulle det även vara intressant att jämföra och se hur andra länder arbetar 

med introduceringen av nyord och hur vanligt det är att olika länder har exempelvis 

nyordslistor etc. Det kan tänkas att det överlag är vanligare i västvärlden eftersom att många 

av de ord som vi lånar in är från högstatusländer såsom USA, England, Frankrike och 

Tyskland. Det skulle även vara intressant att undersöka hur utvecklingen ser ut i förhållande 

till användandet av metasignaler över tid vilket inte var möjligt i det underlag som jag hade 

för den här undersökningen. Vid en sådan undersökning skulle det troligen finnas möjlighet 

till en ännu djupare analys över hur etableringens framtidsutsikter kan tänkas se ut om det 

exempelvis skulle kunna finnas indikationer på att det användes mer metakommentarer i 

början av etableringen än mot slutet av 2013. 
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