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En Dagobert är en baguettemacka med skinka, ost och grönsaker. I Sverige är en Dagobertsmörgås en tjock sandwich, 
bestående av flera lager och olika pålägg. Den är bra att laga till när man ska rensa kylskåpet.

Jober. Jobba. Ordet kommer märkligt 
nog från Belgien och inte från engelskan 
men härrör från engelska job, jobb.

Klouker. Glufsa i sig, vräka i sig. Ver-
bet kommer från Bretagne.

Locavorisme. Det att vara klimat- 
smart och äta närproducerat.

Nounoune. Lite korkad. Adjektivet är 
ett lån från Quebec. 

Scroller. Skrolla eller rulla. Göra så att 
text och bilder på bildskärmen förflyt-
tas.

Slasheur. Person som har flera jobb 
samtidigt.

Sorteur. Person som gillar att gå ut 
och festa, festprisse. Ordet kommer från 
Belgien.

Survivalisme. Samma ord finns på 
svenska, survivalism. Att förbereda sig 
för framtida kriser eller katastrofer.

Taxieur. Taxichaufför. Ordet kommer 
från Algeriet.

Traceur. Tracker, spårsändare.

Coworking. Sätt att arbeta där oftast 
frilansare och mindre företag sitter till-
sammans på delade ytor.

Dagobert. Baguettemacka, dubbel- 
smörgås. Det belgiska ordet kommer 
från den amerikanska seriefiguren Da-
gobert Krikelin som givit upphov till det 
svenska begreppet Dagobertmacka.

Darknet. Det mörka nätet. Krypterad 
del av internet som inte kan hittas med 
vanliga sökmotorer.

Dédiésélisation. Åtgärder som syftar 
till att minska antalet dieselfordon. 

Divulgâcher. Spoila, avslöja för mycket 
av handlingen i en spännande film eller 
bok. Ordet kommer från Quebec och är ett 
försök att stoppa engelskans inflytande.

Emportiérage. Att smälla upp en bil-
dörr framför en cyklist. Ordet har även 
det sitt ursprung i Quebec.

Gonfle. Provensalskt adjektiv som be-
tyder mätt.

Hygge. Danskt ord som på svenska be-
tyder mys, trevnad.

Infox. Franska ordet för fake news, 
fejknyheter.
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SPRÅKSIDAN

Under året har det franska 
språket fått ett gäng nykom-
lingar. 150 nya ord finns med i 
”Petit Larousse” och 109 i ”Petit 
Roberts” nyordslista. 

Vad betyder orden och vad sä-
ger de om vår samtid?

Här är några av 
de nya orden

Å rets nya ord i de franska ord-
böckerna Petit Larousse och 
Petit Robert speglar samhäl-

let och samtiden på olika sätt. En 
del av de nya orden kommer även 
från engelskan och andra franskta-
lande länder.

Här kommer några färskingar som du 
kan krydda ditt språk med.

Adulescence. Beteende som drabbar 
en del unga vuxna som förblir tonåring-
ar och vägrar att växa upp.

Bioplastique. Biologiskt nedbrytbar 
plast.

Bore-out. Tillstånd som kännetecknas 
av understimulans på jobbet. Bakomlig-
gande orsaker är ofta för låga krav och 
dåligt ledarskap.

Cardiotraining. Konditionsträning, 
kardioträning.


