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VI VII

A A s. a:et; pl. a:n el. a, best. pl. a:na

1 första bokstaven i vårt alfabet; A och O 

det enda viktiga 2 en ton

Det första tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* a. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett a, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven a.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av en halvcirkel, och en halv kvadrat; 

en rektangel. Vidare, med grund i en 

cylinder* och en kub*, utgörs tecknets 

tredimensionella form av en halv cylinder, 

och en halv kub; ett rätblock.

Eftersom att a är det första tecknet 

i uppsättningen, symboliserar* dess 

former en fullständig balans* mellan 

grundformerna. Tecknet symboliserar 

därför människa*; en balans mellan 

individ* och värld*. Tillsammans med 

tecknet som representerar bokstaven 

o*, symboliserar de båda A och O; det 

grundläggande för enheten; människa 

och värld.

ABSTRAKT ABSTRAKT [-trak´t] 

adj.; n. ∼      , ∼a • uppfattar endast för 

tanken, begreppsmässig, inte konkret, 

ogripbar; a. substantiv substantiv som 

betecknar egenskap el. handling; a. konst 

icke-föreställande konst

Eftersom att jag vill att artefakten* ska 

kunna uppfattas* och tolkas* som vad 

som helst, är* den till viss del abstrakt. 

Den representerar* till viss del en 

svensk* teckenuppsättnings bokstäver*, 

men också allting* och ingenting*. 

Därför är artefakten till viss del en 

representation av abstrakt konst.

ACCEPTERA ACCEPTERA v. 

∼de ∼t • godta, godkänna; jfr acceptans

Arbetet* och enheten* handlar till stor 

del om att jag som människa* ska acceptera 

vad jag vill i förhållande* till mig själv 

och min omgivning*. Det handlar också 

om att jag vill att andra människor ska 

acceptera vad de vill i förhållande till sig 

själva och sin omgivning. Acceptans är en 

del av enheten.

MARIA AHLQVIST-JUHLIN

MARIA AHLQVIST-JUHLIN

Maria Ahlqvist-Juhlin arbetar inom 

grafisk* design*, och är bland annat 

universitetslektor vid Luleå tekniska 

universitet*.1 För mig har hon inte bara 

varit en lärare, utan en människa* som 

1  Design by Maria Juhlin. Who is Maria Juhlin?. 
2015. http://mariajuhlin.com/2015/09/30/who-
is-maria-juhlin/ (Hämtad 2016-05-06)

lärt och handlett såväl mig som många 

andra genom utbildningen*.

Tack Maria, för att du ser människor, 

deras individuella* utveckling*, och 

vilka växlar som i kan läggas. 

ALFA ALFA [al´fa] s. ∼t; pl. ∼n 

el. ∼ • första bokstaven i det grekiska 

alfabetet (motsvarar a)

Alfa är det första av två ord* som ordet 

alfabet* är sammansatt* av.

ALFABET ALFABET [al`fa- el. 

-be´t] s. ∼et; pl. ∼ • fullständig upp-

sättning skrivtecken i viss ordning

Jag ser ett alfabet som ett system* som 

skriftligt* språk* är uppbyggt av. Ett 

system där jag i till exempel svenskt* 

språk använder tjugonio tecken för 

att uttrycka* någonting* som finns 
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i hjärnan* – mina så kallade tankar*. 

Med hjälp av ljud* och form* som bildar 

tecken, uttrycker jag så kallade ord*.

Tecknen* representerar* tillsammans ett 

alfabet, men de är* inget alfabet.

ALFABETISK ALFABETISK 

[-be´t- el. al`fa-] adj. ∼t ∼a • i a. ordning

i bokstavsordning (a, b, c, d etc.)

Uppslagsorden* i texten* står i alfabetisk 

ordning för att texten i helhet ska 

representera* artefakten*, vars tecken* 

representerar ett alfabet*. Det är även för 

att både jag som har skrivit texten, och 

du som läser, inte ska bli förvirrad* av 

alla uppslagsord som jag har valt att skriva 

om. Enligt mig är förvirring i detta 

sammanhang inte någonting* positivt*.

ALLMÄNHET ALLMÄNHET s. 

∼en 1 i a. vanligen; generellt 2 allmän-

heten alla medborgare i ett samhälle

Allmänhet är* ett svårt ord, vars betydelse* 

och/eller mening* kan sätta begränsning*. 

Det är svårt för mig att egentligen veta 

om någonting* är allmänt eftersom att 

det känns som att det ofta handlar om 

ett urval av saker*, ting* eller människor* 

som avgör detta. Med tanke* på hur 

många människor som lever på Jorden*, 

och i sin tur hur många språk* som 

finns, blir ordet allmänhet i många fall 

oförståeligt* för mig – även om ordets 

betydelse och/eller mening kan vara att 

göra någonting mer förståeligt.

ALLTING ALLTING [al´-] pron.

Allting kan vara* någonting*, och 

någonting kan vara allting. Allting kan 

vara ingenting*, och ingenting kan 

vara allting. Allt är allting. Därför är* 

enheten* allting. 

ALUMINIUM ALUMINIUM 

[-i`ni-] s. ∼et el. aluminiet el. ∼ • en metall

Aluminium är en metall*; ett grund-

ämne* som finns i jordskorpan – på 

planeten Jorden*, och även i små 

mängder hos organismer*.2 Det innebär 

att det är ett naturligt ämne* som 

naturen* själv har skapat. Efter syre 

och kisel är aluminium det vanligaste 

grundämnet  i jordskorpan, vilket 

innebär att ämnet är det vanligaste av 

alla metaller. Med detta material* kan 

vi människor tillverka en stor mängd 

saker*, till exempel byggnadsdelar. 

När materialet behåller sin grund* och 

2  Elding, Lars Ivar och Karlsson, Åke. Alumini-
um. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/up-
pslagsverk/encyklopedi/lång/aluminium (Hämtad 
2016-04-26)

inte förenas med andra ämnen vid 

tillverkning, har det en väldigt lätt vikt 

till skillnad från andra metaller. Det 

är därför lätt att hantera, men det har 

fortfarande hög hållbarhet*. Materialet 

kan också poleras så att de får en blank 

yta*. På så sätt kan ytan reflektera* dess 

omgivning* och ögat* kan då uppfatta* 

ett brett spektrum* av färg*. Därför är 

artefaktens* material aluminium.

ANALYS ANALYS [ly`s] s. ∼en 

∼er • noggrann undersökning ofta med 

avancerade metoder; spec. psykoanalys

När jag tänker* efter har jag varit analytisk 

så länge jag kan minnas*. Kanske är det 

just för att jag tänker efter.

Genom arbetet* har jag analyserat kom-

munikation*, språk*, ord*, begrepp*, 

definitioner* och termer*. Utifrån detta 

har jag skapat enheten*.



AA

X XI

ANDE ANDE s. ∼n andar • själ; över-

naturligt väsen; personlighet; okroppslig 

substans: kropp och a.; vara en stor a.; 

materia och a.; den helige Ande en del av 

den kristna gudomen

En del av konceptet* är att göra 

någonting* osynligt synligt – att skapa 

en kropp* av någonting okroppsligt. 

Konceptuellt* är någonting osynligt 

den rymd* och de mellanrum* som 

finns i värld* och vidare i de existerande 

typsnitt* som till exempel utgör den 

största delen av texten*. Det är rymd 

och mellanrum som jag som männi-

ska vanligtvis inte tänker* på när jag 

till exempel läser en text. Formerna 

som typsnittet utgörs av är det som 

jag behöver titta på för att kunna läsa 

och därför tänker jag inte på tecknens 

mellanrum – det okroppsliga; andliga. 

Däremot kan någonting andligt finnas

i en texts innehåll*.

ANEKDOT ANEKDOT [anekdå´t] 

s. ∼en ∼er • kort skämtsam berättelse, 

historia

En gång i tid* fick jag ett häfte med en 

uppgift, samt instruktion till denna av 

min lärare. När läraren delade ut häftet 

sa han till hela klassen: ”Följ instruk-

tionerna så kommer ni att lösa uppgiften”. 

Jag läste snabbt igenom häftet och 

började arbeta. Efter en kort stund 

började jag däremot tvivla* på om jag 

gjorde rätt*. Jag hörde min lärare komma 

närmare bakom mig genom hans låg-

mälda nynnande. Jag tog tillfället, vände 

mig om och frågade: ”Kan du se om jag 

har gjort rätt?” Han tittade snabbt på 

mig och gick vidare. I takt med sina steg 

nynnade han: ”Radadi…”, sedan sa han 

i mjuk ton*: ”Read the fucking manual”, 

och nynnade vidare: ”Radada…”. En lång 

tid tänkte jag att detta bara var en kul* 

anekdot. Nu* tänker jag mer än så.

ANSVAR ANSVAR s. ∼et; pl. ∼

1 ha ansvaret för att allt fungerar 

2 ställas till a. tvingas försvara sig mot 

anklagelser

Det är främst jag* som har ansvar för 

arbetet* och i helhet, allting* som har 

med detta att göra.

ANTIKVA ANTIKVA [anti`kva 

el. anti´kva] s. ∼n • latinsk upprättstående 

tryckstil dvs. vår vanliga tryckstil

Typsnittet* som utgör texten*, förutom 

uppslagsorden*, är en form* av antikva.

ANTONYM ANTONYM [-ny´m] s. 

∼en ∼er • motsatsord

Texten* innehåller flera antonymer, både 

i form av uppslagsord* och ord* som 

förklarar och/eller syftar till uppslagsord. 

Anledningen till att vissa ord är antonymer, 

är deras förhållande* till andra ord som

i relation* också är antonymer.

ANVÄNDARE ANVÄNDARE s. 

∼n; pl. ∼, best. pl. -vändarna • ofta om 

datoranvändare

Jag vill att enheten* ska vara ett hjälpmedel 

för människor*, mig inkluderad, att nå 

medvetenhet* om sig själva i samhälle* 

och inte begränsa* sig i sin vetskap* eller 

ovetskap. Med arbetet* vill jag gå ifrån 

att den grafiska* designen* ska vägleda 

användaren till att tro*, ha förtroende* 

för eller engagera sig i någonting* annat 

än sig själv.

Den eller de människor som har 

möjlighet att använda alla eller något av 

sina sinnesorgan – som kan förnimma* 

– är användare för artefakten*. Om 

människor inte vill ta emot det som tas 

emot genom sinnena*, är dessa också 
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användare. I sin tur är användaren de 

som är villiga och/eller öppna för att ta 

emot och tänka* på det som upplevs/

används – de som har ett öppet sinne*. 

Människor behöver däremot inte använda 

artefakten eller sina sinnen i närhet av 

artefakten om de inte vill och/eller känner 

att de inte har behov* av detta.

Även om arbetet är ett uttryck* av mina 

tankar, så handlar det inte bara om mig 

– det handlar om dig också. Därför är 

du* och jag* användare, om vi vill vara det.

APOSTERIORISK

APOSTERIORISK [-å´r-] adj. ∼t 

∼a • grundad på erfarenheten

Allting* som jag har lärt mig i liv* och 

under utbildning* lägger till stor del 

grund* för arbetet*. Därför är arbetet till 

stor del aposterioriskt.

APRIORISK APRIORISK

[-å´r-] adj. ∼t ∼a • oberoende av erfaren-

heten; på förhand antagen el. given

Till viss del känner jag att jag inte vet* vad 

arbetet* som enhet* grundar* sig i, men 

jag vet åtminstone att jag känner. Delar 

av arbetet bygger därför på känslor* – en 

form av inre drivkraft som inte grundar 

sig i erfarenhet. Därför är arbetet till viss 

del aprioriskt.

ARAMEISKA ARAMEISKA 

[arame´-] s. ∼n • araméernas språk

Det arameiska skriftspråket* utvecklades 

omkring år 1000 före Kristus.3 På samma 

sätt som de grekiska*, etruskiska* och 

latinska* skriftspråken, har det arameiska 

sin grund* i det feniciska*.

3  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

ARBETE ARBETE [ar`bete långt 

första e] s. ∼t ∼n 1 resultat av verksam-

het som kräver ansträngning: det var ett 

tungt a. att flytta stenen; ett vackert a. i 

brons 2 ställning på arbetsmarknaden, 

yrke, plats: ha ett a. 3 ‹fys.› produkten av 

kraft och väg, energi

Enheten* är ett arbete som reflekteras* 

av branschen* mediedesign.

ARISTOTELES 

ARISTOTELES

Aristoteles levde år 384-322 före Kristus, 

och var filosof och naturforskare.4 

4  Regnéll, Hans. Aristoteles. Nationalencyk-
lopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/upps-
lagsverk/encyklopedi/lång/aristoteles (Hämtad 
2016-04-28)

ARTEFAKT ARTEFAKT [-fak´t] 

s. ∼en ∼er • konstprodukt, konstgjort 

föremål

Artefakten är de konstgjorda föremål 

som min design* reflekteras* genom. 

Den utgörs av tecknen* i dess tredimen-

sionella form* och är huvuddelen av 

enheten*. Detta innefattar totalt åtta av 

fem individuella former – se sida XIV 

– då denna uppsättning kan utgöra var 

och ett av alla tjugonio tecken:

• två halva cylindrar

• två halva kuber; rätblock

• två former som var och en är sam- 

  mansatt av en fjärdedels cylinder, 

  och en fjärdedels kub; ett rätblock

• en halv cylinder med ett cylinder-

 format hål inuti

• en halv cylinder med två cylinder-

 formade hål inuti
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Symboliskt bildar de åtta formerna fyra 

former – se sida XV:

• en cylinder

• en kub

• en form som är sammansatt av två  

 fjärdedelar av en cylinder på den ena  

 diagonalen, och två fjärdedelar av en  

 kub på den andra 

• en cylinder med tre cylinderformade  

 hål inuti – symboliskt bildar hålen  

 form av en triangel*

ASTERISK ASTERISK [-is´k] 

s. ∼en ∼er • tecknet * ofta för hänvisning 

till fotnot

Alla asterisker som finns i texten* hänvisar 

till uppslagsord*. Det betyder att det 

ord* som står före en asterisk också finns 

som ett uppslagsord i texten – i en form 

av ordet. Det är inte alltid alla ord inom 

varje innehåll* av ett uppslagsord som 

har en asterisk, vare sig om respektive ord 

finns som uppslagsord eller inte. Om det 

finns mer än ett av samma ord inom ett 

uppslagsords innehåll, finns bara asterisk 

på ett av dessa. Jag vill inte göra detta 

system* mer absurt än vad du kanske 

redan tycker att det är – det skulle bli 

asterisker på nästan alla ord tillslut. Istället 

finns asterisker på de ord som jag tror 

överlag är väsentliga för dig som läser, 

och som i vissa fall handlar om min egen 

tolkning* av ett ord. I sin tur kan det 

handla om vad ordet har för betydelse* 

och/eller mening* för mig inom arbetet* 

och enheten*.

AUTOMATISK AUTOMATISK 

[-ma´t-] adj. ∼t ∼a • självverkande; 

ofrivillig, maskinmässig

Finns någon eller någonting* som styr 

dig* och mig* – är våra kroppar* auto-

matiska eller manuella*?
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B B [be´] s. b:et; pl. b:n el. b, best. pl. 

b:na 1 andra bokstaven i vårt alfabet

2 en ton

Det andra tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* b. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett b, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven b.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Om du roterar tecknet 

nittio, hundraåttio eller tvåhundrasjuttio 

grader medurs, representerar det bok-

stäverna w*, e* eller m*.

BAKGRUND BAKGRUND s. ∼en 

∼er • området längst bort från åskådaren; 

äv. bildl.: hans sociala b.

Första året vid utbildningen* syftade 

till att lära känna sig själv och ämnet* 

mediedesign.

Andra året syftade till att lära känna 

sig själv i förhållande* till ämnet och 

omgivningen*. 

Under andra året hade jag en uppgift 

där jag skulle skriva dagbok i ungefär 

två månaders tid. Utifrån denna skulle 

jag försöka hitta mönster i vem jag är 

och om jag har något problem*. Det 

resulterade i ett projekt som grundade* 

sig i ångest* och oro, och hur jag som 

användare* kan se perspektiv* på min 

fysiska* och psykiska* hälsa med hjälp av 

ett interaktivt system*; en mobilapplika-

tion. Genom perspektiv var målet att jag 

som användare skulle bli medveten* om 

mig själv, och finna mitt förnuft*; sans*.1 

Den logotyp som jag skapade för detta 

projekt lägger till viss del grund för 

tecknen*. Detta är en del av bakgrunden.

Tredje året syftade till att utifrån sig själv 

i förhållande till ämnet och omgivningen, 

lära känna världen*.

BALANS BALANS [-an´s] el. an´s] 

s. ∼en ∼er 1 jämvikt; hålla balansen; 

tappa balansen 2 bildl.: styrkebalans; 

ekonomisk b.; b. i räkenskaperna

Arbetet* handlar om att hitta balans 

mellan människa* och värld*, rätt* och 

fel*, kroppslig* och okroppslig substans, 

ljus* och mörker*, grund* och yta*, objekt* 

och rymd*, tanke* och beteende*, allting* 

1  Adobe Portfolio. Jesper Ringhög. SANS. 
http://jesperringhog.myportfolio.com/sans-1 
(Hämtad 2016-05-05)

och ingenting*. Om någon av parterna 

väger över kan det bli obalans och den 

ena kan då slå ut den andra, vilket kan 

leda till att den kvarvarande också slår ut 

sig själv. Genom att göra min värld synlig 

vill jag hitta balans i andra världar och 

i sin tur deras verklighet*.

BEGREPP BEGREPP s. ∼et; pl. ∼ 

• idé; betydelse; föreställning; ha ett b. 

om ngt ha en viss förståelse av ngt

Begrepp är någonting* som kan skapa 

förvirring* hos människor*, eftersom att 

de enligt vissa system*, inte uttrycker 

sanning* i största utsträckning. Begrepp 

kan  däremot vara en möjlighet att i 

vissa fall förtydliga betydelse* och/eller 

mening* i någonting som uttrycks*.
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BEGRÄNSNING

BEGRÄNSNING s. ∼en ∼ar

Begränsning är ett av de mest betydelse-, 

och meningsfulla orden* genom arbetet*, 

även om det saknar en förklaring i SAOL.2

Begränsning tar sin början innanför 

atmosfären, på planeten Jorden*. Det 

är här vi människor lever och de flesta 

av oss som lever idag kommer med 

största sannolikhet* leva här hela livet*. 

På planeten finns det begränsningar i 

form av världsdelar, länder, städer och 

samhällen*. Det finns också begräns-

ningar i vad människor tycker, tänker* 

och tror* på inom dessa uppdelningar 

av planeten. Det finns alltså väldigt 

många olika kulturer* både uppdelat 

och blandat inom uppdelningarna av 

2  Svenska Akademien. Svenska Akademiens 
ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan. 
Stockholm: Norstedts I Distribution, 2015, 91.

planeten. Vidare är det idag mycket svårt 

för mig som individ* att inte behöva 

tänka på allting* som händer i alla delar 

av världen*, och känna hur jag behöver 

förhålla* mig till detta. Ibland är det så 

svårt att jag väljer att ignorera och svälja 

det som händer. Jag ställer mig själv frågan: 

Vad är det som händer och vad är det 

som lägger grund* för det egentligen?

Det känns som att begränsning i många 

fall är ett sätt för människor att hålla 

sig stabila, men det kan också leda till 

att vi blir statiska*. Detta kan liknas 

vid en kvadrat*. När jag sedan tänker 

på världens – Jordens – form* och dess 

natur* kan den liknas vid en cirkel* – 

dynamisk*, utan början och slut. Jag ser 

den därför som obegränsad till viss del. 

För att koppla tillbaka till den statiska 

formen, kan denna leda till att vi stannar 

upp i vår utveckling*, eller åtminstone 

att den krockar med den dynamiska 

formen – människor krockar med Jorden 

och formar den successivt och omedvetet 

till en kvadrat. Med koppling till balans*, 

behöver* människor Jorden för att kunna 

leva. Frågan är om Jorden behöver 

människor…? Det gör den, åtminstone 

för att kunna fortsätta kallas Jorden.

Jag tänker att detta kanske bara är 

synligt i min värld, och att det kanske är 

min värld som är begränsad i förhållande 

till verklighet*. Men när jag tänker efter 

finns det många världar på Jorden och 

det är dessa världar som var och en utgör 

en verklighet. Jag formulerar* därför om 

tidigare fråga: 

Är det begränsning i en individs värld 

som lägger grund för det som händer

i världen; på planeten Jorden?

BEGÄR BEGÄR s. ∼et; pl. ∼ • stark 

lust, åtrå

Begär är någonting* som jag tror att de 

flesta människor har – det är* naturligt* 

för oss. För mig som människa känns 

det svårt att föreställa* mig en människa 

och en värld* utan någon form av begär. 

Det är som en drivkraft, men när jag 

får uppleva* någonting som driver mig 

kan detta bli överdrivet* tillslut, både 

medvetet* eller omedvetet. När det blir 

omedvetet kan det leda till att jag börjar 

driva med mig själv och/eller andra 

människor, och tillslut kan det också 

leda till att det driver mig själv och/eller 

andra till vansinne.

Begär är i grund* nödvändigt, men när det 

leder till vansinne kan det, i obegränsad* 

form*, bli obalans* – disharmoni* i män-

niska och värld. Därför finns enheten* 

i begränsad upplaga*.



BB

XXII XXIII

BEHOV BEHOV s. ∼et; pl. ∼

• till behöva

Jag som människa har behov. På 1950-talet 

presenterade Abraham Harold Maslow* 

en teori som kallas behovshierarki.3 Enligt 

denna har människor fem grundbehov:

1 kroppsliga behov

2 trygghetsbehov

3 gemenskaps- och tillgivenhetsbehov

4 behov av uppskattning 

5 behov av självförverkligande

För att kunna känna* de högre behoven 

enligt tabellen, antog Maslow att alla 

lägre behov först behöver tillfredsställas.

3  Abraham Harold Maslow. Nationalen-
cyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/behovshierarki 
(Hämtad 2016-03-16)

Det känns som att dessa behov länge har 

varit bortglömda hos många människor, 

inklusive mig själv. När jag tänker efter 

känns det idag som att behoven hela 

tiden pendlar mellan varandra, och inget 

av dem blir därför aldrig tillräckligt 

stabilt för de högre behoven. Genom all 

kommunikation* och information* som 

jag hela tiden uppfattar* känns det som 

att behoven tillfredsställs, men detta kan 

vända snabbt. Därför känns det som att 

jag tillfredställer begär* snarare än behov.

Begär är* naturligt* för oss, men i grund* 

känner jag att det är behov som är naturligt.

Istället för frågan: Vad är det människor 

begär, ställer jag mig själv hellre frågan: 

Vad är det människor behöver? Högst 

troligt har många behov av begär.

BEKRÄFTA BEKRÄFTA v. ∼de ∼t 

• intyga, styrka; bli bekräftad särsk. få 

uppskattning

Med enheten* kan du bekräfta dig själv 

genom det du förnimmer*, uppfattar*, 

upplever*, känner* och tänker*.

MARTIN BERGSTRÖM

MARTIN BERGSTRÖM

År 2010 skrev  Martin Bergström en 

D-uppsats vid Luleå tekniska universitet*.4 

Detta arbete är precis som mitt, utfört 

inom ämnet mediedesign och det heter 

The character of empty spaces - implementing 

character of things into graphic design. 

I arbetet undersöker Bergström vikten av 

mellanrum* i grafisk* design* och hur 

4  Bergström, Martin. The character of empty 
spaces - implementing character of things into graphic 
design. Mast.-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 
2010.

balans* kan finnas genom detta,

i förhållande* till objekt*. Med under-

sökning av tecken*, HCI – Human 

Computer Interaction – och typografi*, 

är hans huvudfråga om tecken i sig själva 

kan bli tilldelade av mellanrum.

BEROENDE BEROENDE s. ∼t 

∼n • ofritt tillstånd, avhängighet särsk. 

av droger

Är ordets* betydelse* och/eller mening* 

begränsad* – kan beroende av att vara fri* 

endast vara en paradox*?

BESTÄMD BESTÄMD adj. bestämt 

∼a 1 beslutad 2 uttalad: en b. motståndare 

till EU 3 beräknad, fastställd

Världen*, samhället*, människan*, kom-

munikationen* och språket*… Är dessa 

saker* och ting* bestämda, eller finns det 

i själva verket obegränsad* och obestämd 
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form* av värld, samhälle, människa, 

kommunikation och språk?

Om du och jag slutar att söka efter 

meningen* med livet*, kanske vi kan 

finna mening med liv utan att söka?

BETA BETA [be´ta] s. ∼t; pl. ∼n el. ∼ 

• en grekisk bokstav som motsvarar b

Beta är det andra av två ord* som ordet 

alfabet* är sammansatt* av.

BETECKNING BETECKNING

s. ∼en ∼ar • namn, benämning

Enligt mig betecknar tecknen* endast 

tecken. Men på samma sätt som för 

tecknens betydelse* och mening*, är det 

upp till dig vad de betecknar.

BETEENDE BETEENDE s. ∼t ∼n

• till bete sig

Till skillnad från till exempel tankar* 

och känslor*, kan jag lättare styra över 

mitt beteende – på så sätt kan mitt beteende 

forma* mina tankar och känslor.

BETYDA BETYDA v. betydde, 

betytt, pres. betyder 1 ha som innebörd

2 vara viktig: hon betyder mycket för klubben

Arbetet*, enheten*, tecknen*, texten* 

och orden* har betydelse. I boken Skrifter 

i urval, skriver Gottlob Frege* att tecken 

och ord kan ha olika betydelse beroende 

på i vilket sammanhang – tillsammans 

med vilka andra ord – de står.5 Det är 

därför inte bara enskilda ord som har 

betydelse, utan också den eller de satser*; 

5  Frege, Gottlob. Skrifter i urval. Stockholm: 
Thales, 1995, 35.

meningar som orden bildar. Olika 

ord kan också betyda samma sak. Ord 

och satser; meningar har i sin tur olika 

mening* som skiljer sig från betydelse.

Vad betyder arbetet, enheten, texten 

och orden? Jag tror att det beror på 

vem du frågar*. Om du frågar dig själv 

kan du först fråga om dessa ord betyder 

någonting* för dig. Om dessa betyder 

någonting för dig, kan du sedan fråga 

vad de betyder för dig. Har betydelse i sin 

tur någon mening för dig?

BETYG BETYG s. ∼et; pl. ∼ • for-

mellt skriftligt omdöme särsk. i skolan

Enligt ett system* kan examensarbetet* 

bli godkänt*. Det kan också bli väl godkänt 

eller underkänt. Jag ställer mig själv frågan: 

Vad betyder* betyg och vad har det för 

mening* för mig egentligen?

Oavsett vilket svar*, är det mitt val* att 

utbilda* mig, liksom en annan människas 

val att utbilda.

BILD BILD s. ∼en ∼er 1 avbildning 

av ngt verkligt; porträtt: altarbild

2 liknelse, metafor 3 föreställning om 

helhet: få en b. av vad som hänt

En del av enheten* är en form* av bilder 

som representerar* dess olika delar. 

En bild kan vara en form av avbild som 

bildar en form av bild av bild.

BILDSKRIFT BILDSKRIFT

s. ∼en

Olika typer av bildskrift, såsom grott-

målningar, sägs ha gjorts av en form* 

av människor för omkring 40 000 år 
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sedan.6 Dessa sträcker sig en väldigt lång 

tid* tillbaka, innan dagens skriftspråk* 

började utvecklas.

BOK BOK s. ∼en böcker • tryckt, 

längre skrift; föra b. anteckna inkomster 

och utgifter

Bok är det första av två ord* som ordet 

bokstav* är sammansatt* av. 

Texten* är tryckt i den här boken. Det är 

till viss del det som gör den till en bok, 

och varför jag har valt att den ska vara en 

sådan. Om bokens text bara skulle utgöras 

av tecknen*, skulle jag kalla boken 

någonting* annat. Men texten utgörs nu 

till största del av bokstäver – därför är* 

det en bok, som är en del av enheten*.

6  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 14.

Boken har i grund* form av en kvadrat* 

för att reflektera* tecknens ena grund-

form*. Måttet på var och en av bokens 

sidor är 150 gånger 150 millimeter. 

I helhet har boken form av ett rätblock.

Omslaget är ett papper med metallisk* 

effekt som kan reflektera* dess omgivning* 

– Chromolux magic chrome, 250 gram. 

På så sätt reflekterar omslaget enhetens 

koncept* och artefaktens* material*.

Inlagan är ett obestruket papper som 

behåller dess grund* – Cyclusoffset, 

115 gram. Det är alltså bearbetat så lite 

som möjligt, men som fortfarande har 

hållbarhet* för att boken ska fungera som 

en encyklopedi*.

Texten och bilderna* är tryckta med 

enfärgstryck; svart* färg* för att, i för-

hållande* till inlagans papper, verka 

för läsbarhet. En annan anledning är 

att texten och bilderna fungerar som 

ritningar* över arbetet* och enheten*.

Boken är även limbunden.

BOKSTAV BOKSTAV [bo`k- el. 

bok`-] s. ∼en ∼stäver

Texten* består till stor del av bokstäver. 

Tecknen* representerar* bokstäver, och 

de kan tolkas* och användas som sådana, 

men de är* inga bokstäver. 

BRANSCH BRANSCH s. ∼en ∼er 

• affärs- el. yrkesgren

Branschen som arbetet* och enheten* är 

ett bidrag till, heter mediedesign.

BRIST BRIST s. ∼en ∼er

1 knappast pl.; otillräcklig tillgång: b. på 

mat 2 otillräcklig standard, otillräck-

lighet: brister i brandsäkerheten

Utifrån vissa system* finns det med 

största sannolikhet* brister i arbetet* 

och enheten* enligt många människor*. 

Det är till stor del dessa brister som gör 

enheten till ett arbete, och enheten till 

det den är*.

BRUS BRUS s. ∼et • ljud som från 

ett fågelsträck; bildl. värdelös infor-

mation: mediebrus

Någonting* som jag tycker är intressant 

i en modell för kommunikation*, är att 

ett meddelande i många fall inte kan 

bli detsamma från en människa till 

en annan, oavsett vad meddelandet, 

sändaren eller signalen är. Det kommer 

alltid finnas någon form av brus som stör 

signalen. Brus i form av fysiska faktorer, 

till exempel ljus* och ljud*, som är 

i rörelse* genom rymd* och rum*. Det 

blir därför i de flesta fallen en förvrängning 

av meddelandet i någon grad.
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En av anledningarna till de begränsningar* 

som finns i kommunikation, språk*, 

människor*, samhälle* och värld* tror 

jag har att göra med begreppet* brus. Det 

innefattar alla de externa faktorer som 

påverkar våra sinnen* – förnimmelser* 

– när vi kommunicerar, uppfattar*, upp-

lever*, känner* och tänker* någonting*. 

Man skulle kunna likna brus vid ett virus 

i en dator*. En dator vars system* är 

förutbestämt och oföränderligt om det 

inte påverkas av fysiska faktorer. Om 

det inte skulle finnas något virus skulle 

systemet aldrig förändras* och det skulle 

fungera som det alltid har gjort sedan 

människor skapade detta.

Istället för att uppfatta brus som någon-

ting negativt*, eftersom att det alltid 

kommer att existera*, vill jag undersöka 

och ta tillvara på det. En del av syftet* med 

arbetet* och enheten* är att användaren* 

inte ska begränsa sig i sin vetskap* eller 

ovetskap. Därför vill jag inte se brus som 

värdelös information* och i sin tur en 

begränsning, utan ett verktyg* att öppna 

upp en användares egen tolkning*. 

BUDSKAP BUDSKAP s. ∼et; pl. ∼ 

• meddelande

Det finns budskap som jag vill förmedla 

genom enheten*, men i helhet handlar 

det om någonting* annat.
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C C [se´] s. c:et; pl. c:n el. c, best. pl. 

c:na 1 tredje bokstaven i vårt alfabet

2 en ton; höga c i trestrukna oktaven

Det tredje tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* c. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett c, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven c.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av en halvcirkel, och en halv 

kvadrat; rektangel. Vidare, med grund 

i en cylinder* och en kub*, utgörs tecknets 

tredimensionella form av en halv cylin-

der, och en halv kub; rätblock. Tecknet 

kan också utgöras av två andra former: 

var och en uppbygd av en fjärdedels 

cylinder, och en fjärdedels kub; rätblock. 

Om du roterar tecknet hundraåttio eller 

tvåhundrasjuttio grader medurs, repre-

senterar det bokstäverna d* eller u*. 

CIRKEL CIRKEL s. ∼n cirklar

1 en helt rund, sluten geometrisk kurva 

2 grupp t.ex. studiecirkel

”Den kan ses som utflöde ur och mani-

festation av en osynlig mittpunkt och 

frammanar då tanken på den synliga 

världen i relation till dess osynliga, 

andliga grundval”.1

En cirkel är symetrisk och balanserad*, 

vilket gör den harmonisk*. Utan början 

och slut är den dynamisk*, och den kan 

representera det eviga – vilket till viss 

del gör den obegränsad*. I boken Square 

Circle Triangle, beskriver Bruno Munari* 

en cirkel som en form* som har ett 

oändligt antal sidor.2 Om man däremot 

1 Cirkel. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.
proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
cirkel (Hämtad 2016-03-19)

2  Munari, Bruno. Square Circle Triangle. New 
York: Princeton Architectural Press, 2015, 99.

bryter någon punkt i en cirkel, är det inte 

längre en cirkel. Formen som då bildas 

kan istället presentera komplicerade 

problem*, eftersom att idén* om evighet 

försvinner – formen får en början och 

ett slut. Munari menar också att formen 

av en cirkel finns i natur*, till exempel

i de mönster som träd växer.

En cirkel är en av två former som jag har 

utgått ifrån vid design* av tecknen, och 

en fjärdedels cirkel är en av två former 

som jag har designat tecknen* av.

CYLINDER CYLINDER 

[sylin´der] s. ∼n cylindrar • en geometrisk 

kropp som har form av en vals; maskin-

del där en kolv rör sig; cylinderhatt; tända 

på alla cylindrar(na) bli entusiastisk

En cylinder är en tredimensionell form*, 

som har grund* i en cirkel*. Detta är en 

av två former som jag har utgått ifrån vid 

design* av artefakten*. Anledningen till 



C C

XXXIV

att jag har utgått ifrån en cylinder istället 

för ett klot, är för att tecknens tvådimen-

sionella former – grundformerna – ska 

finnas kvar i artefakten. Var och en av 

tecknens kroppar* har därför alltid två 

plana sidor som utgör tecknets form.

I och med detta kan även de tecken 

som har grund i en cirkel placeras på en 

plan yta*, utan att – om de hade varit 

klotformade – rulla iväg.
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D D [de´] s. de:t; pl. d:n el. d, best. pl. 

d:na 1 fjärde bokstaven i vårt alfabet

2 en ton

Det fjärde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* d. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett d, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven d.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av en halvcirkel, och en halv 

kvadrat; en rektangel. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av en 

halv cylinder, och en halv kub; ett rät-

block. Tecknet kan också utgöras av två 

andra former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Om du roterar tecknet 

nittio eller hundraåttio grader medurs, 

representerar det bokstäverna u* eller c*.

DAFT PUNK DAFT PUNK

Daft Punk är en fransk musikduo som 

bildades år 1993, och sedan denna tid 

har de framställt elektronisk* musik*.1 

Med deras identitet* att dölja sig bakom 

masker, och inte vilja marknadsföra* sig 

som människor, blir jag väldigt inspirerad. 

Genom detta förstår jag som lyssnar 

att det är musiken; verken* som de vill 

dela med sig av – inte sig själva. År 2013 

släppte duon albumet Random Access 

Memories, i vilket de har utvecklat sin 

musik med en balans* av klassiska och 

moderna verktyg* – en form av med-

vetenhet* om tid* och minne* för att 

skapa någonting* nytt utifrån sig själva.

1  Daft Punk. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/daft-punk (Hämtad 2016-05-05)

DATOR DATOR s. ∼n ∼er [-o´r-]

• datamaskin

Med en dator har jag möjlighet att 

snabbt visualisera hur saker* och ting* 

kan se ut, och även hitta information* 

om dessa i form av data. I arbetet* inne-

fattar detta bilder* och information som 

jag kan hitta på internet, och även bilder 

som jag själv kan skapa med hjälp av 

datorprogram. Programmen som jag har 

använt för att skapa olika typer av bilder 

är: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

och Glyphs. Texten* har varit den största 

utmaningen för mig, där jag förklarar, 

analyserar* och reflekterar* över arbetet 

och enheten* – som främst bygger på 

mina tankar*. Med hjälp av programmet 

Pages har jag skrivit texten och vidare 

kunnat sortera, strukturera och sam-

manställa den. Vidare har jag med hjälp 

av programmet Adobe Indesign gjort 

layout för texten i form av typografi*.

Utan en dator hade jag inte hunnit skapa 

enheten och i sin tur utföra arbetet, med 

tanke på tid*. Därför är en dator ett av de 

främsta verktygen* för arbetet*. 

DEFINITION DEFINITION

s. ∼en ∼er • angivelse av betydelse

Definitioner finns till för att förklara och 

bestämma* till exempel ett begrepps* 

egentliga betydelse*. Detta leder till att 

en definition i slutändan är ett begrepps 

korrekta* betydelse för alla människor 

som behärskar till exempel svenskt* 

språk*. Jag ställer mig därför frågan* 

om detta fungerar – att alla förstår en 

definition, och i sin tur är enade och 

följer denna?
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GILLES DELEUZE

GILLES DELEUZE

Gilles Deleuze levde år 1925-1995, och 

var fransk filosof och litteraturkritiker.2 

År 1980 skrev han tillsammans med 

Félix Guattari* boken Tusen platåer, där 

de introducerar begreppet* rhizom* 

som koncept*.3

DENOTATION DENOTATION s. 

∼en ∼er • begrepps omfång; huvud-

betydelse; mots. konnotation

Denotationen av till exempel ordet tecken*, 

är allting* som till exempel kan vara, stå för 

och ge tecken. I och med denotation har jag 

valt att använda asterisker* i texten*.

2  Gilles Deleuze. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/gilles-deleuze (Hämtad 2016-04-28)

3  Deleuze, Gilles och Guattari, Félix. Tusen 
platåer. Hägersten: Tankekraft Förlag, 2015.

DESIGN DESIGN [-saj´n] s. ∼en 

∼er • konstnärlig formgivning

”Om delarna i ett objekt uppvisar ett 

visst slags organisation – ”tycks samverka 

för att uppnå ett syfte” – så drar en 

del personer slutsatsen att det finns en 

intelligens, kanske gudomlig, bakom 

objektets existens.”4

För mig är design det som jag förnimmer*, 

tänker*, känner* och upplever* var jag 

än befinner mig. Det innefattar inte 

bara saker* och ting* som människor har 

skapat, utan också det som alltid har 

skapat sig själv: natur*. För mig betyder* 

design balans* och harmoni*, och 

meningen* med min roll* är att skapa 

någonting* i förhållande* till denna 

betydelse – det är meningen med design 

för mig. Därför är* enheten* design.

1 Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 98.

DETERMINATIV

DETERMINATIV [-ter´m- el. -i´v] 

adj. ∼t ∼a • determinativa pronomen t.ex. 

den i den som lever får se

Under tidig utveckling av idéogram*, vilka 

var och ett kunde ha olika betydelse*, 

lades extra tecken* till. Dessa kallas idag 

för determinativ, och dess funktion var 

att man skulle förstå i vilket samman-

hang respektive tecken användes.5  

DIGITAL DIGITAL [-a´l] adj. 

∼t ∼a • som avser siffror; som avser 

datateknik

Arbetet* är till stor del utfört digitalt 

med en dator*. Anledningen har att göra 

med tid*, som i sin tur har att göra med 

samhällets* utveckling*. Enheten* är till 

5  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 19.

stor del skapad digitalt, men den är inte 

digital – en medvetenhet* om balans* 

mellan skapande* och vara*.

DIKT DIKT s. ∼en ∼er 

• poem; ngt påhittat

Det finns flera dikter i texten*, både som 

jag och andra människor har skrivit. De 

må vara påhittade, men de verkar likväl 

som resterande text i förhållande* till 

människa*, samhälle* och värld*.

DIMENSION DIMENSION s. 

∼en ∼er • mått i längd, bredd el. höjd; 

utsträckning

De typsnitt* som jag ofta ser på en yta*, 

till exempel i boken*, har i grundbetydelse 

två dimensioner. Tecknen* har i en form 

denna dimension, men artefakten* har tre 

dimensioner eftersom att tecknen i detta 

sammanhang har kroppar*.
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DJUP DJUP s. ∼et; pl. ∼ • ut-

sträckning nedåt el. bortåt; ofta bildl.

Jag tror* mig ha hört människor säga: 

”Oj, det där var djupt…”, när man till 

exempel diskuterar någonting*. Det 

finns ofta en underliggande ton* i dessa 

ord* som för mig ger tecken* på att 

människan ifråga, redan har bestämt sig 

för hur dennes värld* ser ut. Orden kan 

också ge tecken på att denne inte vill 

följa med till det djup som diskussionen 

leder. Människan kanske behöver nå upp 

till yta* igen, där denne kan se världen

– en bestämd* form – som den var 

innan diskussionen ägde rum*?

En människa sa till mig en gång: ”Om 

du simmar i djupt vatten måste du nå 

grund*. Om du inte når grund, kommer 

allting* som tar din uppmärksamhet 

vara att med andnöd kämpa för att få 

luft. Då kommer du inte uppfatta* det  

djup som omringar dig, som någonting 

annat än fara. Om du istället når grund 

kan du göra avstamp för att nå yta. Du 

kan då uppfatta djup som grund till yta.”

Det sägs att det har funnits människor 

som har gått på en viss form av yta; vatten. 

Frågan* är om det, för dig och mig, finns 

bestämd* mening* för dessa ord – eller 

om det även i dessa finns djup…

DOKUMENTATION

DOKUMENTATION s. ∼en ∼er 

• dokumentering; sammanställning 

och tillhandahållande av information 

för forskning

För arbetet* består dokumentation av 

text* och bild* i olika form, såsom böcker*, 

häften, enstaka papper och elektronisk* 

data. Genom andra människors hjärnor* 

har jag till stor del dokumenterat  i min 

hjärna. Allting* får däremot inte plats 

i min hjärna, vilket är tur. Därför har jag 

även dokumenterat i dator* och annan 

plats och rum*, till exempel bokhyllor.  

DRÖM DRÖM [dröm´] s. ∼men ∼mar 

1 inre syner under sömnen 2 fantasi om 

lycka, framgång o.d.

”Drömmen

Kan ej leva i en annan värld och

omständighet.

Kan ej leva i ett paradis på denna planet.

Kan ej avgöra mitt mål och mitt öde.

Kan endast bestämma hur jag skall ge 

mitt flöde.

Sover ibland under stjärnornas hägn

drömmer jag vilar på en annan äng.

När jag sedan vaknar upp ur min dröm

jag märker jag drömt och sovit min dröm.

Att vakna och känna att allt är som förr

även om sömnen slutit min dörr

om detta som är för dig och för mig

ingenting annat än verklighet säg…”6

DU DU pron.; objektsform dig uttalat 

och vard. skrivet dej; pl. ni, objektsform 

er el. högt. eder – ni med böjningsformer 

används också som sing. i tilltal till mera 

obekant person.

Enheten* finns till stor del på grund* av 

dig eftersom att du är människa*. Den 

är därför i förhållande* till någonting* 

beroende* av dig.

Tack till dig.

6  Ringhög, Ulf. Dikt, Drömmen. E-mail. 2016-
03-25.
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DYNAMIK DYNAMIK [-i´k] s. 

∼en ∼er 1 vetenskapen om krafters 

inverkan på rörelser 2 vetenskapen om 

tonstyrka 3 samspel av krafter, system 

av förändringar

Den grafiska* designen* är statisk*

i form*, men dynamisk i form av 

koncept* av form.

DÄRFÖR DÄRFÖR [där´-] adv.

• av den anledningen

Tre punkter som är ordnade i form* 

av en triangel* står för därför – eller 

alltså – i matematiskt* språk*.7 Därför 

symboliserar* cirklarna* i tecknen* som 

representerar* bokstäverna* å*, ä* och 

ö*, svenskt* språk.

7  Munari, Bruno. Square Circle Triangle. New 
York: Princeton Architectural Press, 2015, 233.
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E E s. e:et; pl. e:n el. e, best. pl. e:na

1 femte bokstaven i vårt alfabet 2 en ton

Det femte tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* e. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett e, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven e.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du roterar tecknet nittio, 

hundraåttio eller tvåhundrasjuttio grader 

medurs, representerar det bokstäverna m*, 

b* eller w*.

EGENSKAP EGENSKAP s. ∼en 

∼er • utmärkande drag; i e. av ordförande 

som ordförande

Enhetens* främsta egenskap är att kom-

municera* genom att ge tecken genom 

tecknen*. De har även en egenskap 

att reflektera* saker* och ting*, både 

objektivt* och subjektivt*, genom dess 

material* och form*.

EGYPTISKA EGYPTISKA 

[ejyp´t-] s. ∼n egyptiskor 1 knappast pl.; 

ett språk som förr talades i Egypten

2 kvinna från Egypten

Den egyptiska skriften* – hieroglyfer* 

– utvecklades omkring år 3500 före 

Kristus.1 Sida vid sida med sumerers 

skriftspråk – kilskrift* – lägger de båda 

1  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

till stor del grund* för många andra 

skriftspråk som följer 5500 år i tid*.

ELEKTRONIK ELEKTRONIK

[-i´k] s. ∼en • vetenskapen om elektroners 

rörelse i vakuum, gas och fasta material; 

anordning el. utrustning med tekniskt 

utnyttjande av elektroner

Att små naturliga* partiklar lägger 

grund* för till exempel digitala* enheter 

som en dator*, liksom allting* annat, är 

någonting* som du och jag kan tänka*.

ELEMENT ELEMENT [-men´t] 

s. ∼et; pl. ∼ 1 grundämne; grund-

beståndsdel 2 fabriksgjord byggnadsdel

3 anordning för utstrålning av värme i 

rum 4 mest i pl.; störande person

Materialet*, artefakten*, varje tecken* 

som utgör artefakten, och varje form* 

som utgör tecknen är element.

ENCYKLOPEDI

ENCYKLOPEDI [ensyklopedi´el. 

ansyklopedi´] s. ∼n ∼er • uppslagsverk

Eftersom att texten* består av uppslags-

ord*, förklaring samt innehåll* till varje 

uppslagsord, är boken* en encyklopedi.

ENERGI ENERGI [-er∫i´] s. ∼n 

∼er 1 viljekraft, ihärdighet, eftertryck 

2 ‹fys.› förmåga att uträtta fysikaliskt 

arbete

Det finns mycket materia* som är osynlig 

för oss människor, men denna materia 

kan påverka oss likväl som synlig – till 

exempel syre. Det är för att all materia 

finns genom olika form* av energi.2

2  Johansson, Thomas B. Energi. Nationalen-
cyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/energi (Hämtad 
2016-04-28)
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Med din kropp* kan du förnimma* och 

uppleva* energi, om du tänker* efter 

vad energi kan betyda*. Nästa steg i din 

tankegång kan vara att fundera på om 

det kan finnas energi som i sig själv, är 

oberoende* av materia – där till exempel 

du och jag kommunicerar* med varandra, 

och våra kroppar utsöndrar energi.

Kan en artefakt*, vars kropp utgörs av 

materia, utsöndra energi genom tecken*?

ENHET ENHET s. ∼en ∼er 1 väl-

definierad grupp, team 2 apparat e.d.: 

mobila enheter 3 grundläggande kvantitet 

för mätningsjämförelse 4 abstrakt: 

enhetlighet

Arbetet* utgörs av enheten. Den består av 

artefakten* som utgörs av tecknen*, och 

boken* som utgörs av texten*. Texten 

utgörs i sin tur av tecknen och bok-

stäver*. Vidare är allting* som har med 

föregående saker* och ting* att göra, liksom 

du* och jag*, också en del av enheten.

ENSAM ENSAM [en`- el. e`n-] adj. 

∼t ∼ma • utan sällskap

Enda sedan jag föddes har jag varit ensam, 

i förhållande* till andra människor – men 

inte alltid utan sällskap. Med perspek-

tiv* kan du och jag uppfatta* att vi är 

ensamma om vilka vi är; individer* som 

föddes med varsin kropp*. Genom att 

vara ensam, kan viss kraft* finnas.

ENTROPI ENTROPI [-tropi´] 

s. ∼n • ‹fys.› tendens hos ett system att 

förändras i riktning mot sin mest sanno-

lika och därmed mest oordnade fördelning

Vad kan hända i värld* om vissa system*, 

och i sin tur begränsning* finns?

EPOK EPOK [epå´k] s. ∼en ∼er

• tidsskede, tidsålder; vändpunkt; bilda e. 

inleda ett nytt skede t.ex. inom konsten

Jag tänker* på vad epoken som syftar till 

början av 2000-talet ska komma att kallas. 

Digitaliseringen*, automatiseringen*, 

begränsningen* eller kanske ingenting*…?

HANS CHRISTER ERICSON

HANS CHRISTER ERICSON

Hans Christer Ericson, även kallad HC 

Ericson, levde år 1945-2012.3 Han 

var bland annat grafisk* formgivare 

och fotograf, och hans formgivning 

baserades ofta på lekfull manipulation 

av bokstäver* och ordbilder. År 1991 

publicerade Ericson sin första bok som 

3  H C Ericson. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/h-c-ericson (Hämtad 2016-04-28)

heter Ordbilder.4 I denna bok får jag som 

läsare följa författarens väg* genom ord* 

och bild*, där språk* är huvudkanalen. 

Genom Ericsons utforskande och lek* 

med ord, kan jag som läsare uppfatta* en 

människas värld* med bara ett fåtal ord.

Under 2000-talet höll Ericson även på 

med ett projekt som heter Corpus, där 

han formgav ett tredimensionellt alfabet* 

som heter ABCHCE.5 I detta alfabet 

utgår varje bokstav ifrån en cylinder-

formad kropp*, och han utforskade 

genom detta, förhållande* mellan yta* 

och grund*.

Corpus betyder* kropp på latin*.6

4  Ericson, HC. Ordbilder. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 1991.

5  Ericson, HC. ABCHCE. Lyrics and letter-
forms. Köpenhamn: Forlaget Vandkunsten, 2005.

6  Ibid, 196.
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ERLAND BOMANS 

MEKANISKA AB

ERLAND BOMANS 

MEKANISKA AB

Erland Bomans Mekaniska AB är en 

mekanisk verktstad som startades på 

1970-talet i Luleå.7 Verkstaden arbetar 

med CNC-bearbetning och CNC-fräsning 

främst av metall*, och det är denna verk-

stad som har tillverkat artefakten*.

Tack.

ESTETIK ESTETIK [-i´k] s. ∼en 

∼er • vetenskapen om det sköna

Vad som är skönt är upp till dig och mig – 

det är någonting* som vi förnimmer* och 

känner*. Individualitet* är estetiskt för mig.

7  Erland Bomans Mekaniska AB. http://
bomansmek.se (Hämtad 2016-04-28)

ETIK ETIK [-i´k] s. ∼en • läran om 

moraliskt gott och ont, sedelära

ETNOGRAFI ETNOGRAFI

[-grafi´] s. ∼n • utomeuropeisk etnologi

Arbetet* och enheten* bygger till stor 

del på insamlande av grundläggande 

information* av ett brett område av 

ämnen*. Med detta har jag analyserat* 

människors kultur* med kommunika-

tion* som huvudfråga.

Om etnografi, skriver Jan Ovesen: ”…i 

syfte att tillhandahålla de bästa möjliga 

grunderna för förståelsen av människans 

kulturella mångfald”.8

ETNOLOGI ETNOLOGI [-logi´] 

s. ∼n • vetenskapen om folkkultur

8  Ovesen, Jan. Etnografi. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/en-
cyklopedi/lång/etnografi (Hämtad 2016-03-18)

ETRUSKISKA ETRUSKISKA 

[etrus´k-] s. ∼n etruskiskor 1 knappast 

pl.; etruskernas språk 2 etruskisk 

kvinna

Det etruskiska skriftspråket* utvecklades 

omkring år 500 före Kristus.9 På samma 

sätt som de arameiska*, grekiska* och 

latinska* skriftspråken, har det etruskiska 

sin grund* i det feniciska* skriftspråket.

EXAMENSARBETE

EXAMENSARBETE s. ∼t ∼n

Arbetet* är till viss del ett examensarbete, 

för att jag ska kunna ta examen.

9  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

EXISTENS EXISTENS [-en´s] 

s. ∼en ∼er 1 tillvaro, förefintlighet; liv; 

utkomst, bärgning 2 mest i pl.; individ: 

udda existenser

Allting*, någonting* och ingenting* 

kan existera genom förhållande*. Om 

saker* och ting* saknar förhållande, kan 

balans* saknas – då kan saker och ting 

tillslut inte existera. I vilket fall kommer 

förmodligen allting, någonting och 

ingenting någon gång inte existera för dig 

och mig. Men saker och ting kommer 

med största sannolikhet* fortfarande 

existera för andra människor. Jag tycker 

att denna tanke* är värd att existera så 

länge du* och jag* existerar.
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F F [ef´] s. f:et; pl. f, best. pl. f:en

1 sjätte bokstaven i vårt alfabet 2 en ton

Det sjätte tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven f. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett f, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven f.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former. Den ena är uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Den andra 

är en halv kvadrat; en rektangel. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former. Den ena är uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder*, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Den andra är en halv 

kub; ett rätblock. Om du spegelvänder 

tecknet nittio grader horisontellt, repre-

senterar det bokstaven p*.

FAKTUM FAKTUM s. ∼et; pl. ∼ 

el. fakta, best. pl. ∼en el. fakta • säkert 

konstaterat sakförhållande: ett obestridligt 

f.; f. kvarstår; f. är att …; fakta i målet

”Världen är bestämd genom fakta och 

genom att de utgör alla fakta.”1

Det finns flera faktum genom arbetet* 

och enheten*, till exempel att det är jag* 

som har utfört och skapat dessa. Faktum 

är att det lika gärna hade kunnat vara 

du* som har gjort detta. Faktum kvarstår 

därför vad all fakta har för betydelse* 

och mening*. Det viktigaste faktumet är 

att du är en del av enheten.

1  Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philo-
sophicus. Stockholm: Norstedts, 2014, 25.

FALL FALL s. ∼et; pl. ∼ 1 det att 

falla; sänkning, minskning; bringa ngn på 

f. besegra ngn 2 exempel; rättegångsfall; 

sjukdomsfall: i så f.; i vissa f.; ett svårt f.;

i alla f. under alla omständigheter

”Något kan vara fallet eller inte vara fallet 

samtidigt som allt annat förblir sig likt.”2

 

FANTASI FANTASI [-asi´] s. 

∼n ∼er • inbillningskraft, uppfinnings-

förmåga

För människor* är* allting*, någonting* 

och ingenting* beroende* av fantasi. 

Fantasi är i sin tur beroende av allting, 

någonting och ingenting.

FEL FEL adj. oböjl. • oriktig, fel-

aktig: f. adress

2  Ibid, 25. 

Genom att allting* är fel kan någonting* 

vara rätt*. Genom att någonting är fel 

kan någonting vara rätt. Genom att 

ingenting* är fel kan någonting vara fel.

Beroende* på ordet fels betydelse* och/

eller mening*, kan balans* finnas genom 

fel – så att fel är någonting rätt. Om balans 

inte finns kan någonting vara rätt fel.

FENICISKA FENICISKA 

[feni´s-] s. ∼n feniciskor 1 knappast pl.; 

feniciernas språk 2 fenicisk kvinna

Det feniciska skriftspråket* utvecklades 

omkring år 1500 före Kristus, vilket lägger 

grund* för de arameiska*, grekiska*, 

etruskiska* och latinska* skriftspråken.3

Anledningen till detta grundläggande, 

är att fenicierna lät enskilda tecken* 

3  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.
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motsvara ljud*; fonem*, och det feniciska 

skriftspråket är därför det första som 

kan kallas för alfabet*.4

FILOSOFERA FILOSOFERA

v. ∼de ∼t • tänka djupsinnigt, spekulera

Jag tycker att det är kul* att filosofera, då 

tankar* kan bli väldigt spännande. När 

jag filosoferar blir jag ofta nytänkande, 

åtminstone för mig själv. Utan nytänkande 

hade jag nog inte utfört arbetet* och 

skapat enheten*.

FILOSOFI FILOSOFI [-sofi´] 

s. ∼n ∼er • vetenskapen om grunderna 

för vetande och tänkande

Jag tänker* att jag vet*, och jag vet att jag 

tänker. Arbetet* är influerat av filosofi. 

4  Ibid, 32.

FOLK FOLK [fål´k] s. ∼et; pl. ∼

• grupp människor; nation

Varför folk – varför inte människor*?

FONEM FONEM [-e´m] s. ∼et; pl. ∼ 

• betydelseskiljande språkljud

FONOGRAM FONOGRAM

[-gram´] s. ∼met; pl. ∼, best. pl. ∼men

• ljudinspelning t.ex. grammofonskiva; 

grafisk bild av ljud

En utveckling* som har skett i tidigt 

stadie av skriftspråks* utveckling, från 

idéogram*, var att man lade till ljud*. 

Därför kallades en ny typ av tecken*, 

med grund* i idéogram, för fonogram.5

5  Ibid, 19.

FORM FORM [får´m] s. ∼en ∼er

1 gestalt, yttre beskaffenhet 2 knappast 

pl.; fysisk prestationsförmåga för tillfället: 

vara i f.; vara ur f.

”Enligt Platon fulländade, oföränderliga, 

”paradigmatiska” begreppsliga ting, eller 

arketyper, för de många typer av ting 

som vi ser runtomkring oss.”6

Allting* som har med arbetet* och en-

heten* att göra, är form av någonting*.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknens* tvådimensionella form 

uppbyggd av fyra individuella* former: 

6  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 116.

• en fjärdedels cirkel

• en fjärdedels kvadrat; en mindre   

 kvadrat

• en fjärdedels cirkel med ett halv-  

 cirkelformat hål i en sida

• en fjärdedels cirkel med ett cirkel-

 format hål inuti

I sin tur är alla tjugonio tecken tillsam-

mans uppbyggda av totalt hundrasexton 

– tjugonio gånger fyra – av de indivi-

duella formerna:

• femtiofyra fjärdedels cirklar

• femtiosex fjärdedels kvadrater; 

 mindre kvadrater

• två fjärdedels cirklar som var och en  

 har ett halvcirkelformat hål i en sida

• fyra fjärdedels cirklar som var och en  

 har ett cirkelformat hål inuti

På sida LX kan du se en tabell över detta.
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Med grund i en cylinder* och en kub*, 

är tecknens tredimensionella form som 

utgör artefakten*, uppbyggd av fem 

individuella former:

• en halv cylinder

• en halv kub; ett rätblock

• en fjärdedels cylinder, sammansatt  

 med en fjärdedels kub; ett rätblock

• en halv cylinder med ett cylinder-

 format hål inuti

• en halv cylinder med två cylinder-

 formade hål inuti

I sin tur är alla tjugonio tecken uppbyggda 

av totalt femtioåtta – tjugonio gånger två 

– av de individuella formerna:

• tretton halva cylindrar

• fjorton halva kuber; rätblock

• tjugoåtta former som var och en är  

 sammansatt av en fjärdedels cylinder,  

 och en fjärdedels kub; ett rätblock

• en halv cylinder med ett cylinder-

 format hål inuti

• två halva cylindrar som var och en  

 har två cylinderformade hål inuti

Därför har alla tecknen form som grundar 

sig i form.
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FORMULERA FORMULERA v. 

∼de ∼t • uttrycka i ord: f. en skrivelse

Det kan vara svårt att formulera sig – att 

forma* ord* till mening*. Det är som 

att designa*: att människor ska förstå 

någonting* som man uttrycker*, och att 

formulering utgör betydelse* och mening 

som väcker trovärdighet* och förtroende*.

KARL-ERIK FORSBERG

KARL-ERIK FORSBERG

Karl-Erik Forsberg levde år 1914-1995, 

och var bland annat grafisk* formgivare 

och målare.7 År 1945 skapade han det 

idag internationellt kända typsnittet* 

Berling antikva, vilket i olika form, 

typsnittet som texten* – förutom

uppslagsorden* – är satt med.

7  Karl-Erik Forsberg. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
karl-erik-forsberg (Hämtad 2016-05-03)

GOTTLOB FREGE

GOTTLOB FREGE

Gottlob Frege levde år1848-1925, och 

var tysk logiker och matematiker.

I Freges bok Skrifter i urval, som publi-

cerades år 1995 på svenska, utforskar 

författaren språk*, med filosofi*, analys*, 

logik* och matematik* som grund*.8 

Genom detta beskriver han bland annat 

hur man i språk kan skilja på ett ords* 

betydelse* och mening*.

FRI FRI adj. ∼tt ∼a 1 inte bunden; 

inte beroende; inte behäftad med; ledig 

från arbetet; gå f. för misstankar inte 

misstänkas; i det fria i naturen 2 gratis: 

fri entré

8  Frege, Gottlob. Skrifter i urval. Stockholm: 
Thales, 1995, 35.

Jag*, liksom enheten*, är beroende* av 

att vara fri genom grund* och natur*.

FRÅGA FRÅGA s. ∼n frågor

1 ärende, diskussionspunkt 2 begäran 

om upplysning

I texten* finns en del frågor, men det 

finns däremot inga direkta svar*. Det är 

istället upp till dig att finna svar, antingen 

själv eller genom texten. Det finns i sin 

tur inga svar eller frågor som är, i grund-

betydelse, rätt* eller fel*.

I Kenya Haras* bok White, skildras 

frågan om vad en fråga kan ha för 

betydelse* och mening*.9 Han menar att 

en fråga kan vara kreativt formulerad* 

så att ett definitivt svar inte behövs – en 

fråga kan istället innehålla ett eller flera 

9  Hara, Kenya. White. Zürich, Schweiz: Lars 
Müllers Publishers, 2010/2015, 60. 

svar i sig själv. Frågan är vad detta har för 

betydelse och mening i boken* som du 

läser just nu?

FRÅGESTÄLLNING

FRÅGESTÄLLNING s. ∼en ∼ar

• fråga, frågekomplex; till fråga 1,2

En frågeställning som jag har genom 

arbetet* är: 

Finns det begränsning* i kommunikation*, 

eller bara i betydelse* och mening*?

FRÄSA FRÄSA v. fräste fräst

1 katten fräste; ett fräsande ljud; f. lök

2 bearbeta el. framställa med fräsmaskin

Artefakten* är framställd med en CNC-

maskin – computerized numerical 

control – som kan fräsa metall*. Detta 

för att utifrån designen*, få tecknens* 

former* så exakta som möjligt. Med 
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denna typ av fräsning får metallen slät 

och plan yta*, och dess beskaffenhet 

gör också ytans reflektion* så stark som 

möjligt. Om artefakten istället hade varit 

gjord med till exempel gjutning, hade 

formerna blivit mindre exakta. Ytans 

beskaffenhet hade då blivit mindre jämn 

och reflektionsförmågan hade avtagit.

FUNKTION FUNKTION s. ∼en 

∼er 1 fungerande; verksamhet; uppgift, 

åliggande 2 en matematisk f.

Enhetens* funktion är att kommunicera* 

genom tecken*. Med artefakten* kan 

användaren* kommunicera och genom 

tecknen reflektera* saker* och ting*.

FYSIK FYSIK [-i´k] s. ∼en 1 en 

vetenskap som bl.a. omfattar mekanik, 

optik, akustik, värme- och elektricitets-

lära 2 kroppsbeskaffenhet

Arbetet* och enheten* har till stor del 

med fysik att göra. Jag har inte haft tid* 

att skriva vad detta innefattar, eftersom att 

fysik till stor del har att göra med allting*.

FÄRG FÄRG s. ∼en ∼er 1 om rött, 

gult etc.; färgat ämne som man målar 

med 2 en av de fyra sviterna i en 

kortlek: spader, hjärter, ruter el. klöver

Om jag blundar kan jag se färg. Jag 

kan måla färg med tanke* och fantasi*. 

Någonting* som du uppfattar* och upp-

lever* genom artefakten* kan därför vara 

färg, oavsett vilket sinne* du förnimmer* 

artefakten genom.

Jag vill att färgsymboliken för artefakten 

ska vara obegränsad* – att du som 

uppfattar genom din färgperception ska 

känna och tolka* själv vad artefakten ger 

för stämning och/eller föreställer*. 

Om du ser artefakten med dina ögon*, 

är* dess färg en reflektion* av ljus*.

Därför är färg ljus.10

FÖRDJUPA FÖRDJUPA v. ∼de ∼t 

• f. sina kunskaper

Genom arbetet* fördjupar jag mig i mig 

själv och mina kunskaper*, främst genom 

mina tankar* inom kommunikation* 

och design*. För att fördjupa undersöker 

jag grund* och hur jag kan applicera 

denna på yta*.

FÖRESTÄLLA FÖRESTÄLLA

v. -ställde -ställt 1 presentera 2 utgöra 

bild e.d. av: fotot föreställer pappa

Tecknen* föreställer tecken.

10  Warell, Johan och Sisefsky, Jan. Färg. Natio-
nalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.
se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg (Hämtad 
2016-03-18)

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE s. ∼t ∼n 1 mest i 

pl.; situation; läge med två parter

2 kärleksrelation

Genom förhållande kan liv* och balans* 

finnas. Eftersom att förhållande ofta 

handlar om två parter – till exempel 

inom matematik* – utgörs artefaktens* 

alla tecken* därför var och ett av två 

former*; kroppar*.

FÖRLAG FÖRLAG [förla´g] s. ∼et; 

pl. ∼ 1 företag som ger ut böcker o.d.

2 om viss typ av kapital

Att kontakta befintliga förlag, eller i själva 

verket skapa ett eget, är en fråga* om 

utveckling* för arbetet* och enheten*.
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FÖRNIMMA FÖRNIMMA v. 

förnam [-nam´], förnummit, förnummen 

förnummet förnumna, pres. förnimmer, 

imper. förnim • uppfatta ngt med sinnena

Du*, liksom jag*, kan förnimma 

någonting* hela tiden*. Därför är du 

och jag användare* för enheten*.

FÖRNUFT FÖRNUFT s. ∼et

• förstånd

Enligt Aristoteles* kan naturens* orga-

nismer* delas in som lägre och högre, 

där människor*, till skillnad från till 

exempel växter och djur, har förnuft.11 

Frågan är om vårt förnuft i helhet bidrar 

till balans* inom oss själva och Jordens* 

natur, i förhållande* till varandra?

11  Regnéll, Hans. Aristoteles. Nationalencyklo-
pedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklope-
di/lång/aristoteles (Hämtad 2016-04-13)

FÖRPACKNING

FÖRPACKNING s. ∼en ∼ar • särsk. 

paket

Artefakten* är förpackad i en kubformad 

låda; förpackning – se sida LXVII. Anled-

ningen till denna form*, är att reflektera* 

artefaktens ena grundform: kub* – som 

med sin volym, bildar en yttre ram om 

alla av artefaktens former linjerar med 

varandra. På så sätt kan lådan ge plats 

åt artefakten. Förpackningen är även 

präglad med enhetens* symbol*. Denna 

prägling har en metallisk* effekt för att 

reflektera* artefaktens material*. FÖRSTÅ FÖRSTÅ v. förstod, 

förstått, förstådd n. förstått pres. förstår

Förstår du någonting*? Om du har 

förstått någonting, kan du förstå allting*. 

Om du förstår allting, förstår du ingenting*. 

Har du förstått, eller gör jag mig inte 

förstådd nu?

FÖRSTÅND FÖRSTÅND s. ∼et

• god tankeförmåga

Jag*, liksom du*, har tankeförmåga. Om 

min sådan är god*, vet jag inte – därför 

vet jag inte om jag har förstånd. Men 

genom arbetet* och enheten* syftar 

åtminstone min tanke* på någonting* 

gott, så det kanske har med mitt förstånd 

att göra. Om gott för mig är gott för dig, 

är nästa fråga* – ett tips för att finna 

svar* kan vara att använda förstånd.

FÖRTROENDE FÖRTROENDE

s. ∼t ∼n • tillit; tillitsfull information: ha 

f. för ngn; utbyta förtroenden

Vid ett första möte med någon del av 

enheten*, liksom med nästan allting*, 

kommer du* med största sannolikhet* 

inte ha förtroende för denna. Men genom 

att lära* känna* enheten, kan du lära 

känna dig själv så att du får förtroende för 
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enheten och i sin tur dig själv. Enhetens 

syfte* är varken att visa eller dölja 

någonting*, utan det är du som bestäm-

mer* vad som visas eller döljs. Genom 

att se någonting som visas, kan du se dig 

själv. Genom att finna någonting som 

döljs, kan du finna dig själv.

FÖRVIRRA FÖRVIRRA v. ∼de ∼t 

• skapa tankemässig oreda hos

Har du någon gång varit så förvirrad 

att det känns som att någonting* håller 

på att förändras* – att dina tankar* 

skapar oreda för att finna ny ordning* 

och reda? Kan det isåfall vara för att 

en gammal ordning inte är spännande 

längre och helt enkelt är gammal – att din 

hjärna* söker genom allting* för att finna 

någonting nytt? Kanske kan du* och jag* 

utvecklas* genom förvirring.

FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING 

s. ∼en ∼ar

Enligt mig är ett av en designs* främsta 

syften* att bidra till förändring. Varför 

förändring ofta behövs, är för att problem* 

finns. Genom design kan därför förändring 

vara en form av problemlösning. Frågan* 

är om det finns något problem, och vad 

detta isåfall är?
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G G [ge´] s. g:et; pl. g:n el. g, best. pl. 

g:na • sjunde bokstaven i vårt alfabet

Det sjunde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* g. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett g, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven g.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av två former. Den ena är en 

halvcirkel. Den andra är uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former. Den ena är en halv cylinder. Den 

andra är uppbyggd av en fjärdedels cylin-

der*, och en fjärdedels kub; ett rätblock.

Om du roterar tecknet nittio grader 

medurs, representerar det bokstaven q*.

GEMEN GEMEN [-me´n] s. ∼en ∼er 

• liten bokstav i boktryck

Tecknen* representerar* inte gemener, men 

de kan tolkas* som sådana. Gemener är 

en fråga* om utveckling* för tecknen.

GENERALISERA

GENERALISERA [∫eneralise´ra] 

v. ∼de ∼t • dra allmänna slutsatser av 

enskilda fall; äv. negativt göra onyan-

serade bedömningar

Varför generalisera? Kanske är många 

människor* inte medvetna* om vad de 

generaliserar, och därför att de generaliserar.

GEOMETRI GEOMETRI [metri´] 

s. ∼n ∼er • vetenskapen om matematiska 

figurer i två el. tre dimensioner

Enheten* har till stor del grund* i mate-

matiska* figurer; former*.

Tecknens* tvådimensionella grund-

former* är cirkel* och kvadrat*, och 

dess tredimensionella former är cylinder* 

och kub*.

Genom arbetet* har jag därför utforskat 

geometri, och hur olika former kan verka 

i förhållande* till varandra.

GESTALTA GESTALTA

[-stal´ta] v. ∼de ∼t • forma, dana

Arbetet* gestaltas genom enheten*, med 

vilken jag vill utgöra bilder* av tecken*, 

både bokstavligt och bildligt. 

Någonting* osynligt – rymd* och mellan-

rum* – gestaltas av tecknen så att 

någonting blir synligt och får kropp*.

GOD GOD el. ibl. vard. go adj. gott 

goda, bättre bäst • välsmakande; bra; 

moraliskt högstående: en g. måltid; 

en g. prestation; en g. människa; g. man 

förtroendeman; goa ungar rara ungar;

i godan ro i lugn och ro – Komparationen 

godare godast används i fråga om smak, 

lukt, sinnelag o.d.; i bet. ’bra’ används 

bättre, bäst.

Någonting* gott finns i förhållande* till 

någonting ont* – eller vad är annars gott?

GRAFISK GRAFISK adj. ∼t ∼a

• skrift-; framställd i bild el. kurva

All design* för enheten* har jag skapat* 

grafiskt i form* av skrift* och bild*. Därför 

är arbetet* utfört genom grafisk design, 

som också är namnet för den inriktning 

som jag har valt för utbildningen*.
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GRAFISKT 

UTBILDNINGSCENTER

GRAFISKT 

UTBILDNINGSCENTER

Grafiskt Utbildningscenter, GUC, 

grundades år 1989 i Uppsala.1 År 2009-

2012 gick jag gymnasial utbildning* på 

denna skola – Medieprogrammet med 

inriktning grafisk* kommunikation*.

Tack för att ni ”roade” mig under dessa 

år, och till stor del lade grund* för min 

fortsatta utbildning.

1  Grafiskt utbildningscenter. Wikipedia. 2016. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafiskt_utbild-
ningscenter (Hämtad 2016-05-06)

GREKISKA GREKISKA [gre´k-] 

s. ∼n grekiskor 1 knappast pl.; språket

i Grekland 2 kvinna från Grekland

Det grekiska skriftspråket* utvecklades 

mellan år 500-1000 före Kristus.2 På 

samma sätt som de arameiska*, etrusk-

iska* och latinska* skriftspråken, har 

det grekiska sin grund* i det feniciska* 

skriftspråket. Det grekiska skriftspråket 

utvecklades genom att man lade till 

vokaler*, till skillnad från det feniciska.3 

Man började även utveckla tecknen* 

utifrån ett nytt geometriskt* synsätt, och 

skrivriktningen kom också att förändras 

från höger till vänster, till dagens riktning 

– vänster till höger.

2  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

3  Ibid, 36-37.

GRUND GRUND s. ∼en ∼er 1 botten-

yta 2 grundval, bas; orsak; på g. av att av 

den orsaken att

För att hitta balans* har jag valt att utgå 

ifrån grund i arbetet* och enheten*. I hel-

het är grund värld*, och i sin tur planeten 

Jorden* och människor*. Vidare, lägger 

kommunikation* idag grund för många 

människor, och deras individuella* värld; 

verklighet*. I artefaktens* fall är grund 

svenskt* språk* i helhet, men främst 

dess skriftspråk* och teckenuppsättning. 

Vidare är tecknens* grundformer* cirkel* 

och kvadrat*, och artefaktens material*; 

grundämnet* aluminium*.

Grund är någonting* som jag tror* att 

många människor inte är medvetna* om 

idag, utan det känns istället som att yta* 

ofta lägger grund för många individers 

värld. Detta kan till exempel innefatta 

en värld som grundar sig i elektronik* 

och digitalisering*, där yta i sig själv har 

utvecklats till en ny nivå. Denna i form 

av elektroniska och digitala enheter som 

omvandlar siffror* till bokstäver*, män-

niskor, kulturer*, samhällen*, världar 

och tillslut allting*.

GRUNDFORM GRUNDFORM

s. ∼en ∼er

Bland andra är kvadrat*, cirkel* och 

triangel* grundformer.

GRUNDÄMNE GRUNDÄMNE s. 

∼t ∼n • ämne som inte är en förening 

av flera ämnen t.ex. syre, kväve och alla 

metaller

Metallen* aluminium*, liksom alla 

metaller, är grundämnen. Anledningen 

till att jag har valt ett grundämne som 

material* för artefakten*, är för att detta 

ska reflektera* konceptet*.
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GRÅ GRÅ adj. grått, best. och pl. 

grå el. gråa • en g. himmel; g. arbetskraft 

inhyrd arbetskraft

Genom tid* kan olika färg*, om de 

förenas i till exempel natur*, omvandlas 

till färgen grå.4 Enligt Kenya Hara* kan 

denna färg representera* kaos* – total 

oordning*; en form av entropi* fylld 

av energi* som genom tid ger upphov 

till nya färger. Han menar att det mest 

singulära* som framträder ur detta kaos är 

vit*, som verkar mot principen av förening.

Ett naturligt grundämne* som kan verka 

genom detta perspektiv* är metallen* alu-

minium*, som kan uppfattas* som grå.

4  Hara, Kenya. White. Zürich, Schweiz: Lars 
Müllers Publishers, 2010/2015, 9. 

GTC PRINT AB

GTC PRINT AB

GTC Print AB är ett tryckeri som startades 

år 1878 i Luleå, och det är detta tryckeri 

som har framställt boken*.5

Tack.

FÉLIX GUATTARI

FÉLIX GUATTARI

Félix Guattari levde år 1930-1992, och 

var fransk filosof och semiotiker.6 År 

1980 skrev Guattari tillsammans med 

Gilles Deleuze* boken Tusen platåer, som 

också publicerades på svenska år 2015. 

5  GTC Print AB. Om oss. http://gtc.se/om-oss/ 
(Hämtad 2016-05-03)

6  Félix Guattari. Wikipedia. 2015. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Félix_Guattari (Hämtad 
2016-05-03)

I denna bok introducerar författarna 

begreppet* rhizom* som koncept*.7

OSCAR GUERMOUCHE

OSCAR GUERMOUCHE

Oscar Guermouche är konstnär, och 

verksam inom konceptuell* konst*, 

främst med fokus på text* och språk*.8 

Likväl som många andra vid utbildning-

en*, har han för mig inte bara varit 

lärare, utan en människa* som lärt och 

handlett såväl mig som många andra.

Tack Oscar, för att du är medveten* om 

rum* där du, liksom andra befinner sig, 

och för att du i takt och ton* stampar.

7  Deleuze, Gilles och Guattari, Félix. Tusen 
platåer. Hägersten: Tankekraft Förlag, 2015.

8  Oscar Guermouche. About. http://www.
guermouche.com/root/about/ (Hämtad 2016-
05-06)

MARCUS GÄRDE

MARCUS GÄRDE

Marcus Gärde arbetar bland annat med 

grafisk* design* och typografi*, och år 

2010 släppte han en andra utgåva av 

boken Typografins väg volym 1: En guide 

för morgondagens typografer.9 I denna 

bok får jag som läsare följa med på en 

resa genom historia* och grund* för just 

typografi, vilket bland annat inne-

fattar formlära, gridsystem, layout och 

färglära. Gärde berättar om hur bok som 

medium* har utvecklats genom tid*, 

och vikten av att arbeta med kroppen*; 

händerna* till skillnad från dagens 

automatiserade* datorprogram. Vidare 

menar han att vikten hos en grafisk 

formgivare handlar om medvetenhet* 

om den historia som lägger grund för till 

9  Gärde, Marcus. Typografins väg volym I: En 
guide för morgondagens typografer. Stockholm: 
Bachgärde Förlag, 2010.
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exempel kommunikation* och i sin tur 

typografi, och hur jag som formgivare 

kan finna min egen väg* genom just detta. 

Enligt Gärde finns en ljus* väg att gå, 

som kommer leda formgivaren mot ett 

klart och tydligt mål utan hinder. Det 

finns också en mörk* väg, där formgivaren 

kommer börjar tvivla* på om denne 

gör rätt*. Men det är just denna som är 

livets* och individens* väg, vilken bidrar 

till utmaning och utveckling*.

”Låt oss därför väcka den passion som 

finns inom oss och börja formge från 

våra hjärtan – endast då kan vi skapa 

den typografi som når bortom det omedel-

bara och rör sig mot det okända.”10

Samma år som boken jag tidigare nämnt, 

släpptes även en andra bok i samma 

serie: Typografins väg volym II: I alfabetets 

10  Ibid, xi-xii.

fotspår.11 Denna är en fortsättning på 

resan genom typografins historia, men 

här inriktar sig författaren på skrift-

språks utveckling. Med en tidsrymd som 

sträcker sig omkring 40 000 år tillbaka 

i tid, från grottmålningar till den tid 

då skriftspråk började utvecklas, för 

omkring 5500 år sedan, kan jag som 

läsare få medvetenhet om det djup* i tid 

som lägger grund för mänsklig kom-

munikation. För det är just människor; 

olika folkgrupper genom tid, som 

fört kommunikation vidare. Förutom 

skriftspråk i sig, berättar Gärde om 

historien bakom dessa folkgrupper, dess 

förhållande* till sin omgivning*, och vilka 

stora personligheter; människor, som 

har spelat en viktig roll* för utvecklingen 

– och som gör detta än idag.

11  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010.

HC Ericson* skrev i bokens förord: ”…en 

typografisk bibel, matad till bristnings-

gränsen med fakta och illustrationer.”12

12  Ibid, ix.
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H H [hå´] s. h:et; pl. h:n el. h, best. pl. 

h:na 1 åttonde bokstaven i vårt alfabet 

2 en ton

Det åttonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* h. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett h, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven h.

Med grund* i en kvadrat*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av två halva 

kvadrater; rektanglar. Vidare, med grund 

i en kub*, utgörs tecknets tredimen-

sionella form av två halva kuber; rätblock.

Om du roterar tecknet nittio grader, 

representerar det bokstaven t*.

HAHA HAHA [-ha´] interj. • åter-

givande skratt

Har du* kul*?

HAND HAND s. ∼en händer • efter 

h. successivt; göra ngt för h. göra ngt 

huvudsakligen med händerna; ha ngt 

för händer hålla på med ngt; vara för 

handen äv. vara förhanden föreligga; vara 

förstående; ta h. om ngt ansvara för ngt; 

ha ngt till hands ha ngt tillgängligt; till 

handa till förfogande; gå ngn till handa 

biträda el. hjälpa ngn

Alla föregående exempel av hand är* 

viktiga genom arbetet* och enheten*.

KENYA HARA KENYA HARA

Kenya Hara, född år 1958, arbetar med 

grafisk* design* och intresserar sig för 

design av förhållande*, snarare än saker*.1 

Hara har bland annat skrivit boken 

White, som skildrar ordet vit* och vad 

detta kan ha för betydelse* och mening*.

1  Hara, Kenya. White. Zürich, Schweiz: Lars 
Müllers Publishers, 2010/2015.

HARMONI HARMONI [oni´] s. ∼n 

∼er 1 musikalisk samklang 2 överens-

stämmelse, samstämmighet, enighet; 

tillstånd av balans och frid

Om balans* finns kan harmoni finnas. 

Disharmoni i människor* och värld* är* 

ett problem*.

HERMENEUTIK

HERMENEUTIK [-i´k] s. ∼en 

• vetenskapen om tolkning av texter

”Ett försök att finna ett sätt att förstå 

hur någon annan förstår något.”2

2  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 142.

HIEROGLYF HIEROGLYF 

[-gly´f] s. ∼en ∼er • fornegyptiskt

skrivtecken; tecken i bildskrift;

svårtytt skrivtecken

”Namnet kommer från grekiska: ordet 

heiros som betyder helig och ordet glyp-

hein som betyder rista eller ingravera.”3

HISTORIA HISTORIA [-o´ria] 

s. historien historier 1 knappast pl.; 

vetenskapen om mänsklighetens 

utveckling; äv. allmännare 2 återgivning 

av händelse, kort ofta rolig berättelse

3 pinsam el. pikant händelse, affär

Genom tid* och minne* finns historia 

bakom allting*. Frågan* är om det finns 

bakom ingenting*?

3  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 28.
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HJÄRNA HJÄRNA s. ∼n hjärnor 

• kroppsligt organ för tänkande; 

skarptänkt person

Det finns flera hjärnor bakom arbetet* 

och enheten*, men det finns bara en 

huvudsaklig hjärna. Vilken denna är, vet 

bara du*.

HJÄRTA HJÄRTA s. ∼t ∼n

• kroppens centrala organ som pumpar 

runt blodet 2 tänkt säte för kärlek, 

empati o.d.; hjärtans gärna mer än gärna; 

hjärtans god mycket god; kära hjärtanes 

ett milt kraftuttr.

Det finns flera hjärtan bakom arbetet* 

och enheten*, men det finns bara ett 

huvudsakligt hjärta. Vilket detta är, vet 

bara du*.

JENNY HOLZER

JENNY HOLZER

Jenny Holzer, född år 1950, är amerikansk 

konstnär.4 Hon har bland annat blivit 

uppmärksammad för sin konceptuella* 

konst*, vilken kan vara självklar*.

HUMOR HUMOR [hu´m-] s. ∼n

• förmåga att skämta och förstå skämt

Humor är en viktig del av arbetet* och 

enheten*, både direkt och indirekt. 

Haha*.

4  Jenny Holzer. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jen-
ny-holzer (Hämtad 2016-05-04)

HÅLLBAR HÅLLBAR adj. ∼t ∼a

• som inte går sönder el. förstörs

Jag vill designa* för hållbarhet – design 

som håller hur länge som helst, både 

bokstavligt och bildligt. 

För att till viss del nå hållbar design, är 

artefaktens* material* metall*. Detta 

material reflekteras* också i förpack-

ningens* och bokens* yta*.



II



II

LXXXVIII LXXXIX

I I s. i:et; pl. i:n el. i, best. pl. i:na

• nionde bokstaven i vårt alfabet

Det nionde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* i. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett i, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven i.

Med grund* i en cirkel*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av två halvcirklar. 

Vidare, med grund i en cylinder*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

halva cylindrar.

Anledningen till varför tecknet utgörs av 

två halvcirklar – eller två halva cylindrar 

– istället för två rektanglar – eller två 

halva kuber; rätblock – är för att det inte 

ska förväxlas med tecknet som represen-

terar bokstaven t*. Jag vill också symboli-

sera att bokstaven i är en vokal* – att en 

cirkel har en mjuk form till skillnad från 

en kvadrat*. I sin tur är bokstaven t en 

konsonant*, och tecknet som represen-

terar denna bokstav har därför grund

i en kvadrat – en hård form till skillnad 

från en cirkel.

IDÉ IDÉ s. ∼n ∼er 1 tanke, 

föreställning; infall, uppslag; det är ingen 

i. det har ingen chans att lyckas 2 urbild 

enl. Platons filosofi

”Idéer är de passiva objekten för mänsklig 

kunskap, som bara kan existera i det 

medvetande som förnimmer dem.”1

En gång i tid* fick jag en idé om rymd* 

och mellanrum*. Denna idé ledde till 

flera idéer om rymd och mellanrum och 

hur saker* och ting* kan existera*, balan-

sera* och harmonisera*. En tid senare 

1  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 116.

fick jag en idé om hur jag utifrån mig 

själv och min omgivning* kan skapa egna 

saker och ting. För att kunna göra detta 

som arbete* behövde jag lära mig mer 

om branschen*. Genom en utbildning* 

kunde därför människor med erfarenhet 

lära mig hur både branschen, och jag 

själv fungerar i förhållande* till branschen. 

Det ledde till en mängd idéer, men jag 

fick aldrig riktigt utrymme att utveckla 

dem precis som jag ville. Vid slutet av 

utbildningen var tiden inne för examens-

arbete*. Då blev jag släppt fri* i både 

branschens och min egen rymd och 

mellanrum. Till en början kände jag mig 

tom* på idéer. Jag såg mig då omkring i 

min omgivning, tänkte efter, och fick ett 

tecken* på någonting* – en idé.

IDENTITET IDENTITET 

[-ite´t] s. ∼en ∼er 1 den person man är: 

styrka sin i. 2 särprägel, egenart

Vad har någon eller någonting* för 

identitet utan bokstäver* och siffror*?

IDÉOGRAM IDÉOGRAM

[-gram´] s. ∼met; pl. ∼, best. pl. ∼men

• ideografiskt tecken

I tidigt stadie av skriftspråks* utveck-

ling* började tecken representera en 

idé*; idéogram, och inte bara ett objekt*; 

piktogram*.2 Därför representerar* 

tecknen* till viss del idéogram.

2  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 19.
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IFRÅGASÄTTA

IFRÅGASÄTTA v. -satte, -satt, -satt 

n. -satt, pres. -sätter 1 uttrycka tvivel på: 

i. ngns kompetens el. (sällan) sätta ngns 

kompetens ifråga 2 framföra som en 

möjlighet: i ngt el. sätta ngt ifråga

Genom arbetet* ifrågasätter jag främst 

mänsklig kommunikation*. Vidare 

ifrågasätter jag till exempel brus*.

INDIVID INDIVID [-vi´d] 

s. ∼en ∼er • enskild varelse el. växt; 

enskilt exemplar

Att det bara finns en som du*, har du 

säkert hört. Det ligger någonting* i de 

orden*, men någonting kan vara dolt. 

Genom till exempel reflektion* kan 

du finna någonting, och sedan se att 

någonting reflekterar någon – en individ 

med individuell perception*.

INFORMATION

INFORMATION s. ∼en ∼er

• upplysningar, underrättelser; plats där 

detta lämnas: sitta i informationen

Allting* som händer i hjärnan* genom 

kommunikation* är form* av information. 

Genom kommunikation ger tecknen* 

därför information om någonting*.

INGENTING INGENTING

pron. • inte någonting

Ingenting kan vara någonting* och allting*, 

men rymd* och mellanrum* kan inte 

vara ingenting. Rymd och mellanrum kan 

istället vara någonting och allting. Om 

inte dessa ting* finns, finns ingenting.

INNEBÖRD INNEBÖRD s. ∼en 

∼er • djupare betydelse: den egentliga 

innebörden av hans ord undgick dem

Genom att applicera grund* på yta* kan 

innebörd lättare finnas – att göra en dju-

pare* betydelse* mer ytlig till exempel 

genom vardagsspråk*.

INNEHÅLL INNEHÅLL s. ∼et; pl. 

∼ 1 mängd beståndsdelar som är inrymd 

i ngt 2 informationsstoff t.ex. i en bok

Allting* som har med arbetet* och 

enheten* att göra är dess innehåll.

På denna sida kan du se bokens* inne-

hållsförteckning i komprimerad* form

– om du* nu* behöver* en sådan?

Vad vet jag*…

a V

b XVI

c XXX

d XXXVI

e XLVI

f LIV

g LXX

h LXXX

i LXXXVI

j XCIV

k XCVIII

l CXIV

m CXXII

n CXXXIV

o CXL

p CXLVI

q CLVI

r CLX

s CLXXII

t CLXXXVIII

u CCII

v CCVIII

w CCXVIII

x CCXXII

y CCXXVI

z CCXXX

å CCXXXIV

ä CCXL

ö CCXLIV
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INSIKT INSIKT s. ∼en ∼er

• djupare förståelse

Om innebörd* finns kan insikt finnas. 

Om medvetenhet* om detta finns, kan 

ännu en insikt finnas.

INSPIRATION

INSPIRATION s. ∼en ∼er • in-

givelse; impuls att utföra ngt positivt

Någonting*, allting* och ingenting* 

inspirerar mig till att göra någonting, 

allting och ingenting.

INTRYCK INTRYCK s. ∼et; pl. ∼ 

• uppfattning grundad på förnimmelser

Genom enheten* vill jag ge intryck genom 

uttryck*, som i sin tur kan ge avtryck 

och eftertryck.

INVERS INVERS [-vers´] s. ∼en 

∼er • ‹mat.› funktion som kan ses som 

omvändningen (spegelbilden) till en 

annan funktion

Genom att till exempel göra någonting* 

osynligt synligt, är tecknen* och i sin tur 

artefakten*, en form av invers.

IRRATIONELL

IRRATIONELL [-el´] adj. ∼t ∼a

1 förnuftsvidrig; oförutsägbar 2 irratio-

nella tal tal som inte kan uttryckas som 

heltal el. bråk t.ex. √2

”5. Irrationella tankar ska följas absolut 

och logiskt.”3 

3  Lewitt, Sol. Sentenser om konceptuell konst. 
I Konceptkonst, Skriftserien Kairos, Sven-Olov 
Wallenstein (red.). Nummer 11. Raster Förlag, 
2006, 51.
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J J [ji´] s. j:et; pl. j:n el. j, best. pl. j:na 

• tionde bokstaven i vårt alfabet

Det tionde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* j. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett j, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven j.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av två former. Den ena är 

uppbyggd av en fjärdedels cirkel, och en 

fjärdedels kvadrat; en mindre kvadrat. 

Den andra är en halv kvadrat; en rek-

tangel. Vidare, med grund i en cylinder* 

och en kub*, utgörs tecknets tredimen-

sionella form av två former. Den ena 

är uppbyggd av en fjärdedels cylinder, 

och en fjärdedels kub; ett rätblock. Den 

andra är en halv kub; ett rätblock. Om 

du roterar tecknet nittio grader medurs, 

representerar det bokstaven l*.

JAG JAG s. ∼et; pl. ∼ • hans andra j.; 

det egna jaget ngns personlighet

Så länge jag kan minnas* har jag haft 

svårt för att uttrycka* mig genom tal*, 

då mina tankar* ofta är för många och 

i förhållande* med tal inte har en bra 

relation*. Mina tankar har däremot alltid 

känts intressanta för mig, positiva* som 

negativa* – behagliga som obehagliga. De 

har bidragit till fantasi* och möjligheter* 

som finns i såväl språk* som design* och 

lett mig djupare* in i känslor*. För mig är 

tal begränsat*, både när det kommer till 

förvirring* och rädsla av dess använd-

ning. Detta är självklart* någonting 

som jag kan utveckla* mig själv i, men 

i grafisk* design är det oftast tanke som 

är grund* – tanke som inte har någon 

begränsning. Det är denna typ av design 

som jag vill arbeta* med. Till liknelse 

med tal finns också begränsning i skrift* 

men för mig är det mycket lättare att 

uttrycka mig genom detta system* när 

jag förhåller mig till tanke.

Vem är jag? Äsch*… Jag är, liksom alla 

och allting*, någon och någonting*.

På så sätt kan jag, i viss mening*, vara 

du* och vice versa.

JORD JORD s. ∼en ∼ar 1 jorden 

jordklotet, världen 2 jordart, mylla

Planeten Jorden lägger grund* för oss 

människor*. Den är* en av många världar*, 

både inom och utom sig själv.

JOTA JOTA [jå´ta] s. ∼t ∼n • en 

grekisk bokstav
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K K [kå´] s. k:et; pl. k:n el. k, best. pl. 

k:na • elfte bokstaven i vårt alfabet

Det elfte tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* k. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett k, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven k.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärde-dels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Om du roterar tecknet 

tvåhundrasjuttio grader medurs, repre-

senterar det bokstaven y*.

KAOS KAOS [kaº´s] s. ∼et

• total oordning

 Genom kaos kan ny ordning* finnas.

KARAKTÄR KARAKTÄR [-ä´r] 

s. ∼en ∼er 1 personlighet, själsläggning; 

prägel, art, slag 2 pregnant rollfigur

i film, pjäs e.d.

Enheten*, varje form*, tecken* och 

bokstav*, har både objektiv* och subjek-

tiv* karaktär.

KILSKRIFT KILSKRIFT s. 

∼en ∼er • en skrift som användes under 

antiken bl.a. av sumerer och babylonier

Omkring år 3500 före Kristus utveck-

lades ett skriftspråk* av sumerer som 

kallas kilskrift. Detta levde sida vid sida 

med det egyptiska* skriftspråket – hiero-

glyfer* – under flera tusen år, och de 

båda lägger till stor del grund* för många 

andra skriftspråks utveckling*.1

SUSANNE KJELLSTRÖM

SUSANNE KJELLSTRÖM

Susanne Kjellström har varit verksam 

inom konst* under tjugo års tid*, och 

målar till exempel tavlor, främst med 

grund* i natur*.

Tack Susanne, för att du förstår*, och 

i förhållande* till en annan människa 

givit mig liv* och egen värld*.

KLAR KLAR adj. ∼t ∼a 1 inte 

grumlig, genomskinlig; bildl. lättfattlig, 

överskådlig: en k. soppa; en k. himmel; en 

k. framställning 2 färdig

1  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 22.

När du läser det här är examensarbetet* 

klart. Arbetet*, enheten* och jag* 

kommer däremot aldrig vara klara, så 

länge jag existerar* och är verksam inom 

området design*. Med tanke* på vad 

design kan betyda* och ha för mening*, 

skulle någonting* klart innebära att 

ingenting* existerar – eller när jag helt 

enkelt accepterar* värld* som den ser ut 

idag. Jag tänker därför att en klar värld 

är en självklar* värld – utan problem*. 

Om denna tanke är klar, är frågan*? 

KLASS KLASS s. ∼en ∼er

1 sammanhållen grupp elever i skolan

2 samhällsklass 3 kategori; standard, nivå

Tack till den klass som jag har varit en 

del av under utbildningen*. Ty klass-

kamrater, ni har hjälpt mig mer än vad 

jag tror* att ni tror.



KK

CII CIII

VICTOR KLEMPERER

VICTOR KLEMPERER

Victor Klemperer levde år 1881-1960, 

och var tysk filolog; språkvetare.2 År 

1947 publicerade han boken LTI. Lingua 

tertii imperii, vilken idag också finns på 

svenska – Tredje rikets språk. I denna 

bok får jag som läsare följa en människa 

som levde under en tid* i Tyskland, då 

människor i stor betydelse* och mening* 

blev indelade i grupper. Det var en tid 

då vissa människor hade makt att styra 

nästintill alla andra människor i hela 

landet, vilket i sin tur även sträckte sig 

till andra länder. Klemperer berättar

i sin bok att det fanns en huvudkanal 

för denna makt, vilken var språk*. Det 

var en kanal som människor vid makt 

använde för att infektera såväl språket 

2  Klemperer, Victor. LTI. Tredje rikets språk. 
Göteborg: Glänta Produktion, 2013, 7.

i helhet, människor som tänkte* och 

talade* språket, och i sin tur hela sam-

hället*. På så sätt kunde människor inte 

längre skilja på vad som var lögn och 

sanning*, deras identitet* och bild* av 

värld* förändrades*, och de föll omed-

vetet* in i maktens händer – språket 

blev begränsat*. Som språkvetare kunde 

Klemperer däremot stå emot att falla in 

i detta system* som omringade honom, 

och jag som läsare kan endast tänka

i vilket förhållande* författaren befann 

sig i under denna tid. Genom boken och 

även andra texter som Klemperer har 

skrivit, analyserar* och reflekterar* han 

över just detta språk.

”Ord kan vara som mycket små arsenik-

doser: de sväljs helt obemärkt, de tycks 

inte ha någon verkan men efter ett tag 

verkar giftet ändå…”3

3  Ibid, 17.

KNÄPP KNÄPP adj. ∼t ∼a • ‹vard.› 

galen, tokig

Ibland känner jag mig knäpp, eller att jag 

håller på att bli knäpp – speciellt har jag 

känt så genom arbetet*. När jag känner 

så, ställer jag mig själv frågan*: Är jag 

knäpp och isåfall, finns någonting* fel*

i och med det?

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION s. ∼en ∼er

1 förbindelse; samfärdsel 2 samtal; 

överföring av information

Genom arbetet* har jag undersökt 

hur jag kan använda kommunikation 

i form* av tecken* där bevarande av 

tanke* har betydelse* och mening*. Med 

bevarande menar jag att jag både vill få 

en användare* att kunna uppfatta* min 

tanke men även att denne ska tänka 

själv med egen perception*, uppfattning 

och tolkning* av artefakten*. Arbetet 

handlar därför om begränsning* i språk 

och kommunikation och hur jag kan 

förändra* detta genom design*.

Med utgångspunkt i Claude Shannons* 

kommunikationsteori, är informations-

källan för enheten* min hjärna*.4 Vidare 

representerar* meddelandet min tanke*. 

Sändaren är jag* och de verktyg* jag 

använder för att ge en signal. Signalen är 

tecknen*, som påverkas av fysiska faktorer 

– brus*. Signalen tas sedan emot av mot-

tagaren som är användaren*. Användaren 

uppfattar och tolkar sedan meddelandet 

som tillslut når destinationen i form 

av användarens hjärna. Genom kom-

munikation väcks tanke, känsla* och 

upplevelse* genom förnimmelse*.

4  Kommuniktationsteori. Nationalencyklo-
pedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/upps-
lagsverk/encyklopedi/lång/kommunikationsteori 
(Hämtad 2016-03-19)
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Om ett meddelande aldrig kan bli det-

samma från en sändare till en mottagare, 

ställer jag mig frågan*: 

Hur kommer mitt meddelande se ut i en 

kedja av till exempel hundra människor?

KOMPRESSION

KOMPRESSION [-pre∫o´n] s. ∼en 

∼er • hoppressning, sammantryckning

Eftersom att de åtta former* som utgör 

artefakten* kan utgöra var och ett av alla 

tjugonio tecken* i uppsättningen, är detta 

en form av kompression. Bilden* som 

finns på sida III i boken*, är en symbol* 

för detta, vilken komprimerar artefaktens 

former ytterligare ett steg.

Mer eller mindre kan mindre, i viss 

mening*, vara mer – men självklart* 

också mindre.

KONCEPT KONCEPT [-sep´t] 

s. ∼et; pl. ∼ • idé, begrepp: ett k. för en 

ny produkt

Med utgångspunkt i svenskt* språk*, 

och vidare skriftspråk*, är konceptet 

för enheten* att finna nytt perspektiv* 

på kommunikation*. Genom att göra 

invers* på en svensk teckenuppsättnings 

bokstäver*, skapas* ny form* av tecken*. 

Dessa utgörs av ursprungsbokstävernas 

mellanrum*, så att mellanrummen är 

tecknens form och ursprungsbokstäverna 

är mellanrummen. 

KONCEPTUELL

KONCEPTUELL [-el´] adj. ∼t ∼a 

• k. konst konst som lägger all vikt vid 

idéinnehållet

I en text som handlar om konceptuell 

konst*, skriver Sol LeWitt*: 

”16. Om ord används och de kommer ur 

idéer om konst, då är de konst och inte 

litteratur; siffror är inte matematik.”5 

Förutom av innehållet*, är min text* 

också inspirerad och influerad av uttrycks-

sättet som LeWitts text är skriven genom.

I samma bok som innefattar Lewitts 

text, finns även en text skriven av Joseph 

Kosuth*.6  På 1960-talet skapade konst-

nären flera verk* där han använde sig av 

ordboksdefinitioner i sin konceptuella 

konst. Ett av dessa verk skapade han år 

1965, som innefattar en stol, ett fotografi 

av en stol, samt en definition* av ordet* 

5  Lewitt, Sol. Sentenser om konceptuell konst. 
I Konceptkonst, Skriftserien Kairos, Sven-Olov 
Wallenstein (red.). Nummer 11. Raster Förlag, 
2006, 51-54.

6  Kosuth, Joseph. Konsten efter filosofin. 
I Konceptkonst, Skriftserien Kairos, Sven-Olov 
Wallenstein (red.). Nummer 11. Raster Förlag, 
2006, 106.

stol kopierat från en ordbok. Med dessa 

tre saker* ville han att betraktaren själv 

skulle uppfatta* objektet*; stolen, med 

egna ögon*. Samtidigt kunde betraktaren 

se detta objekt i form av ett fotografi, 

och även få uppfattning av idén* om vad 

en stol kan vara, i form av en ordboks-

definition. Detta verk, liksom andra 

verk som Kosuth skapade under samma 

tid, behandlade på så sätt förhållande* 

mellan ord och objekt. Jag ställer därför 

frågan*: Får du* någon idé om vad ett 

ord eller ett objekt kan vara, och isåfall

– kan du finna detta genom enheten*?

Arbetet* och enheten är inspirerade och 

influerade av konceptuell konst.
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KONNOTATION

KONNOTATION s. ∼en ∼er • associa-

tiv bibetydelse hos ett ord som inte tillhör 

grundbetydelsen; mots. denotation

Konnotationen av ordet tecken*, kan till 

exempel vara de egenskaper* ett tecken 

har eller vad en individ* kan associera 

med ett tecken. Att tecken till exempel 

kan hjälpa, förklara och visa någonting* 

är därför ordets konnotation. I och med 

konnotation har jag valt att kalla tecknen 

för tecken.

KONSONANT KONSONANT 

[-ant´] s. ∼en ∼er • en huvudtyp av 

språkljud som normalt inte själva kan 

bilda stavelser: vokaler och konsonanter

En gång i tid* utgjordes alfabet* enbart 

av konsonanter. Då fungerade skriftspråk* 

annorlunda eftersom att de inte var lika 

automatiska* som dagens – människor* 

fick istället ofta tänka* efter vad ord* be-

tydde*, och vilka vokalljud som saknades.

KONST KONST [kån´st] s. ∼en ∼er 

1 bildkonst ofta utvidgat till litteratur, 

musik, dans o.d. 2 ngt som kräver 

skicklighet: att förhandla är en svår k.; 

det är ingen k. det är mycket lätt 3 i sms.; 

artificiell, konstgjord 4 nästan enbart

i pl.; ha konster för sig krångla, bråka

Enheten* är en form* av konst. I och med 

det vill jag lära människor*, vilka inklu-

derar dig* och mig*, om konsten att leva

i förhållande*, balans* och harmoni*.

Inga konstigheter?

KONTEXT KONTEXT [-tek´st] s. 

∼en ∼er • textställes sammanhang

Eftersom att konceptet* utgår ifrån 

svenskt* språk*, är enhetens* kontext 

Sverige*, eller egentligen de platser 

i världen* där människor behärskar och/

eller är villiga att lära* sig svenskt språk. 

Men liksom i takt med enhetens utveck-

ling*, kan dess kontext utvecklas.

KORREKT KORREKT [-rek´t] 

adj.; n. ∼, ∼a • riktig, felfri

Utifrån vissa system* och regler* finns 

med största sannolikhet* saker* och 

ting* som inte är korrekta i arbetet* och 

enheten* enligt många människor. Det 

är till stor del dessa saker och ting som 

gör enheten till ett arbete, och enheten 

till det den är*.

Ibland tycker jag att det är svårt att 

uttrycka* mig korrekt enligt system och 

regler som finns i till exempel svenskt* 

språk*. Det känns som att jag inte kan 

uttrycka mig fullständigt korrekt, eller 

så skulle jag åtminstone behöva* en eller 

flera utbildningar* för att lära mig alla 

system och regler inom språk.

Det kanske inte är korrekt att skriva på 

det här sättet, men jag är inte korrekt.

JOSEPH KOSUTH

JOSEPH KOSUTH

Joseph Kosuth, född år 1945, är ameri-

kansk konstnär och en av grundarna av 

konceptuell* konst*.7

KRAFT KRAFT s. ∼en ∼er 

1 allmänt: styrka 2 en fysikalisk storhet; 

ofta oegentligt: energi: en k. på 10 

Newton 3 dugande person: företagets 

yngre krafter

Det finns kraft som bara du* besitter.

7  Joseph Kosuth. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jo-
seph-kosuth (Hämtad 2016-05-04)
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KRONOLOGI KRONOLOGI 

[-logi´] s. ∼n ∼er • tideräkning; tidsföljd

Innehållet* i texten* handlar om mina 

tankar*, analyser* och reflektioner* 

kring arbetet* och enheten*. Alla dessa 

delar går på något sätt in i varandra, och 

jag ser därför inget syfte* i att någonting* 

skulle stå före någonting annat i kronologi. 

Därför är texten skriven som en encyklo-

pedi*, där innehållet är skrivet inom 

uppslagsord* som är skrivna i alfabetisk* 

ordning* – inte kronologisk ordning.

KROPP KROPP [kråp´] s. ∼en ∼ar

1 en levande varelses el. ett föremåls 

fysiska gestalt 2 geometrisk figur; föremål

Tecknen* som utgör artefakten* har kropp.

Med din kropp kan du bland annat för-

nimma*, tänka*, känna* och uppleva*. 

Därför tänker jag att människors*

kroppar i sig själva, är de häftigaste verk-

tygen* vi någonsin kommer att använda.

DAVID KRUSE

DAVID KRUSE

Jag träffade David Kruse en gång i tid*, 

men jag minns* inte riktigt vad som 

hände – jag bara kände* att han kände.

Tack David, för att du känner och är vän 

genom ord*, lek* och mycket mer.

 

KUB KUB s. ∼en ∼er 1 en regelbunden 

rymdgeometrisk figur med sex kvadratiska 

sidor 2 produkt som uppkommer när 

ett tal multipliceras med sig självt två 

gånger: kuben av 3 är 27

En kub är en tredimensionell form*, 

som har grund* i en kvadrat*. En kub 

är en av två former* som jag har utgått 

ifrån vid design* av artefakten*.

Bilden* på denna sida representerar* en 

kub, men det kan också vara en hexagon.

KUL KUL adj. oböjl. · ‹vard.› rolig, 

lustig, trevlig

Ordet* kul, i olika betydelse* och mening*, 

är ett av de viktigaste orden för mig. 

Därför är arbetet* och enheten* kul.

KULTUR KULTUR [-u´r] s. ∼en ∼er 

1 mänsklig verksamhet inom ett visst 

område och en viss tid; vetenskap, littera-

tur, konst, musik m.m. 2 systematisk 

odling t.ex. av växter

Jag tänker* på en kultur där flera kulturer 

verkar i förhållande*, balans* och har-

moni* med varandra – en värld* med 

flera världar*. Men det är bara en tanke 

kan man säga, så jag har skrivit ner den.

KUNSKAP KUNSKAP [kun`-] s. 

∼en ∼er • vetande, insikt; kännedom

Har jag kunskap om jag vet* att jag 

tänker*, och tänker att jag vet? Det vet 

jag inte. Därför har jag kunskap om att 

jag inte vet om jag har kunskap – en 

form* av medvetenhet*.
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KUNSKAPSTEORI

KUNSKAPSTEORI s. ∼n ∼er

”En gren inom filosofin som studerar 

den mänskliga kunskapen – dess väsen, 

källor och begränsningar.”8

KVADRAT KVADRAT [-a´t] s. 

∼en ∼er 1 fyrhörning med lika stora 

sidor och räta vinklar 2 produkt som 

uppkommer när ett tal multipliceras 

med sig självt: 3 i k. är 9

En kvadrat är statisk* och stabil*. Med 

räta vinklar och fyra lika långa sidor har 

den ett slags perfektion*, men till skillnad 

från en cirkel* är den mer begränsad*. 

8  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 34.

En människa som står med sina ben och 

armar utsträckta utgör med sin bredd 

och höjd en kvadrat.9 Bruno Munari* 

beskriver i boken Square Circle Triangle, 

en kvadrat som en form* som har verkat 

för alla människor genom all tid*. Han 

menar att den i gammal tid har fungerat 

som grund* inom design*, konst* och 

arkitektur – vilket bland annat inne-

fattar tecken* och bokstäver* – och gör 

detta än idag. Genom att använda en 

kvadrat som grund, kan man dela upp 

formens inre rymd* i punkter. Dessa 

punkter kan då utgöra matematiska* 

linjer och kurvor och man kan på sätt 

skapa nya former, till exempel cirkel 

och triangel*.

9  Bruno Munari. Square Circle Triangle. New 
York: Princeton Architectural Press, 2015, 11.

En kvadrat är en av två former som jag 

har utgått ifrån vid design av tecknen*.

Om man delar en kvadrat i fyra lika 

stora delar, motsvarar varje del en mindre 

kvadrat än ursprungsformen. Med 

grund i en kvadrat, är en fjärdedel av 

denna kvadrat en av två former som jag 

har designat tecknen av.

KÄNSLA KÄNSLA s. ∼n känslor 

• upplevelse av lust; el. olust; sinnes-

rörelse; intuitiv uppfattning

Det kan vara svårt att styra och kontrollera 

sina känslor, eftersom att de till stor del 

är automatiska*. Det är så våra kroppar* 

fungerar i naturlig* form*. På grund* 

av våra förnimmelser*, uppfattningar* 

tankar* och upplevelser* förändras* 

våra känslor som i sin tur förändrar våra 

respektive förnimmelser, uppfattningar 

tankar och upplevelser.

I takt med samhällets* och världens* 

utveckling* och förändring, utvecklas 

och förändras mina känslor. I och med 

att så många funktioner* i samhället 

blir automatiserade för att allting* ska 

gå snabbare har jag börjat känna efter. 

Jag behöver hela tiden* stanna upp 

eftersom att mina känslor ofta är för 

många – jag blir statisk*. Kanske är det 
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just för att mycket kommunikation* 

och information* är automatisk och 

krockar med mina automatiska känslor 

– jag kan varken styra över det ena eller 

andra. Min kropp är inte i balans* med 

världen, och min inre värld blir därför 

disharmonisk*. Jag antar att det kan 

vara min medvetenhet* om detta som 

skapar ångest*.

KÄNSLIG KÄNSLIG adj. ∼t ∼a 

1 om person: mottaglig för intryck; lätt-

rörd; ömtålig: hon är k. och gråter lätt 

2 som lätt ger utslag: ett känsligt instrument

Jag* är känslig – positivt* och negativt*. 

KÄRLEK KÄRLEK s. ∼en ∼ar

• föremål för erotisk attraktion; stark 

osjälvisk vänskap, ömhet

Finns någonting* som har störst betydelse* 

och mening* genom liv* – som kretsar 

i rörelse* bortom allting* annat, så att 

ingenting* annat, i viss mening, behövs*?

Använd ditt minne* och tänk* vad detta 

kan vara. Glöm sedan aldrig bort denna, 

starkaste av alla krafter* – som bryter 

ner allting som står i dess väg*.

Försiktigt leker* den för att hålla dig kär.

KÄRNA KÄRNA s. ∼n kärnor

1 innersta, central del av frö el. frukt; 

central del av ngt: problemets k. 2 central 

del av atom, atomkärna 3 ett redskap 

för smörtillverkning

Enhetens* främsta kärna är din* och 

min* värld*; en individs* värld.
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L L [el´] s. l:et; pl. l, best. pl. l:en

• tolfte bokstaven i vårt alfabet

Det tolfte tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* l. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett l, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven l.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av två former. Den ena är 

uppbyggd av en fjärdedels cirkel, och en 

fjärdedels kvadrat; en mindre kvadrat. 

Den andra är en halv kvadrat; en rektangel. 

Vidare, med grund i en cylinder* och en 

kub*, utgörs tecknets tredimensionella 

form av två former. Den ena är upp-

byggd av en fjärdedels cylinder*, och en 

fjärdedels kub; ett rätblock. Den andra 

är en halv kub; ett rätblock. Om du 

roterar tecknet tvåhundrasjuttio grader 

medurs, representerar det bokstaven j*.

LATIN LATIN [-i´n] s. ∼et • ett 

forntida språk som även i nyare tid 

använts i lärda sammanhang

Det latinska skriftspråket* utvecklades 

omkring år 500 före Kristus.1 På samma 

sätt som de arameiska*, grekiska* och 

etruskiska* skriftspråken, har det 

latinska sin grund* i det feniciska* 

skriftspråket. Med rötter i det grekiska, 

utvecklade romare det latinska skrift-

språket, och ändrade tecknens namn och 

ljud* från till exempel alfa* till a*, och 

beta* till b*.2 På så sätt lägger det latinska 

skriftspråket grund för svenskt* skrift-

språk, som är en form av det latinska.

1  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

2  Ibid, 45.

LEK LEK s. ∼en ∼ar 1 barnens l.; 

lekar och spel 2 parning; laxarnas l.

3 kortlek

Genom lek kan någonting* kul* finnas, 

och även lärdom*. Arbetet* och enheten* 

är* till stor del lek.

SOL LEWITT SOL LEWITT

Sol Lewitt levde år 1928–2007, och var 

amerikansk konstnär.3 Han var en av 

grundarna av konceptuell* konst*.

LINGVISTIK LINGVISTIK

[-i´k] s. ∼en • språkvetenskap

3  Sol Lewitt. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sol-le-
witt (Hämtad 2016-05-04)

LITTERATUR LITTERATUR

[-u´r] s. ∼en ∼er • böcker och andra 

skrifter; ofta skönlitteratur

Det finns mycket litteratur som till stor 

del lägger grund* för såväl arbetet* som 

enheten*, men framförallt texten*. 

LIV LIV s. ∼et; pl. ∼ 1 knappast 

pl.; levande tillstånd; som efterled i sms. 

ofta verksamhet: vara vid l.; få (sig) ngt 

till livs få ngt att förtära; livsens ord ‹åld.› 

livets ord (= Bibelns ord) 2 i vissa sms.; 

som skyddar kunglig person: livgarde

3 midja; sköte; klädesplagg som täcker 

midjan 4 knappast pl.; oväsen

Det finns en hel del betydelse* och 

mening* med liv – inte bara en.



L L

CXVIII CXIX

LJUD LJUD s. ∼et; pl. ∼ • det 

grundläggande akustiska fenomenet; 

(det hördes) inte ett l. ingenting

Om artefaktens* kroppar* inte är i rörelse* 

ger de inte ifrån sig fysiskt* ljud. Så 

fort de är i rörelse, kommer kropparna 

däremot ge ifrån sig ljud – till exempel 

om din kropp kommer i kontakt med 

dem. Om tecknens* enskilda kroppar i 

sin tur kommer i kontakt med varandra 

kommer de ge ifrån sig unika ljud 

i förhållande* till varandra. För ditt öra* 

kan artefakten uppfattas som väldigt 

tyst* om du bara hör, men om du lyssnar 

kommer du uppleva ljud och ton*. Till 

skillnad från många andra tecken, till 

exempel tryckta typsnitt*, har tecknens 

kroppar förmåga att, genom sig själva, ge 

ifrån sig ljud eftersom att dess materia* 

till stor del är oberoende av annan ma-

teria – de kan därför behålla sina former 

i rymd*.

Förutom denna fysiska form av ljud, kan 

tecknen likväl som många andra, mot-

svara en annan form av ljud; fonem*. 

LJUS LJUS s. ∼et; pl. ∼ 1 knappast 

pl.; det grundläggande optiska fenomenet; 

föra ngn bakom ljuset lura ngn

2 anordning som brinner sakta för att 

sprida ljus; belysningsanordning: stearin-

ljus; tända ett l. 3 ljushuvud: klassens l.

Med inspiration* från boken You Say 

Light – I Think Shadow, vill jag att ljus ska 

ha stor betydelse* och mening* för arte-

fakten*, vilket det har.4 I boken skildras 

frågan om vad ljus är, och utifrån hundra-

nio människor* som utgör hundranio 

perspektiv* på frågan*, tänker jag att 

ordet ljus har stor omfattning betydelse 

och mening för respektive människa. 

4  Praun, Sandra och Stratimirovic, Aleksandra. 
You Say Light – I Think Shadow. Stockholm: Art 
and Theory, 2015.

Enligt många människor handlar ljus om 

dess förhållande* till dess motsats; mörk-

er*, vilket får mig att tänka på balans*.

Med inspiration från boken är det inte 

bara ljus i dess grundbetydelse som är 

viktig för artefakten, utan också dess 

mening och en individs* uppfattning* 

om dess betydelse och mening. 

Artefakten* syns i ljus – utan ljus hade 

den inte existerat*. Därför är* artefakten 

till stor del ljus.

BARRY LOEWER

BARRY LOEWER

Barry Loewer arbetar inom filosofi* och 

är bland annat redaktör för boken Filosofi 

på 30 sekunder, vilken skildrar en bred 

rymd* av kända filosofer genom tid*.5 

5  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015.

I denna bok kan jag som läsare få snabbt, 

men tydligt, perspektiv* på vad dessa 

filosofer har gjort och tänkt*.

LOGIK LOGIK [logi´k] s. ∼en

• vetenskapen om det riktiga tänkandet; 

följdriktighet

”Logiken har många grenar och mani-

festationer, från informell logik (som 

undersöker argumentationsstrukturen i 

naturliga språk) till formell logik (studiet 

av slutledningarnas rent abstrakta, for-

mella struktur) och till studiet av sådant 

som matematiskt tänkande, modalitet, 

datorvetenskap, felslut, sannolikhet och 

mycket annat.”6

Okej*?

6  Ibid, 14.
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LULEÅ TEKNISKA

UNIVERSITET

LULEÅ TEKNISKA

UNIVERSITET

Högskolan i Luleå inrättades år 1971, 

och gavs år 1997 universitetsstatus.7 

Därför kom högskolan att bli Luleå 

tekniska universitet, LTU. Musikhögskolan 

i Piteå är även sedan år 1978 en del av 

LTU och idag finns, förutom musik-

utbildning, även medieutbildningar 

vilka inkluderar mediedesign. 

Det är alltså på LTU i Piteå som jag har 

gått utbildning*.

7  af Schmidt, Frans och Leander, Per. Luleå 
tekniska universitet. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lu-
leå-tekniska-universitet (Hämtad 2016-05-04)

MALIN LYSMO

MALIN LYSMO

Malin Lysmo har gått samma utbildning* 

som mig, och vi har även gått i samma 

klass* under dessa tre år. Under denna 

tid* började jag uppfatta* en människa 

som verkade vara i sin egen värld* vilket 

ledde till att jag, i min något obalan-

serade* värld, sökte mig närmare. Med 

en väg* som för mig var fylld av toppar 

och dalar delade vi tillslut, i relation*, en 

ny värld.

Tack Malin, för att du ser Jord*, och för 

att våra världar kan få vara individuella* 

i förhållande*.

LÄRDOM LÄRDOM s. ∼en ∼ar 1 det 

att vara lärd 2 erfarenhet: dra l. av ngt

Får du* lärdom nu*, eller är du redan 

tillräckligt lärd?
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M M [em´] s. m:et; pl. m, best. pl. m:en 

• trettonde bokstaven i vårt alfabet

Det trettonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* m. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett m, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven m.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du roterar tecknet nittio, 

hundraåttio eller tvåhundrasjuttio grader 

medurs, representerar det bokstäverna b*, 

w* eller e*.

MANIFEST MANIFEST [-fes´t] 

adj.; n. ∼, ∼a • klart framträdande, tydlig

En i lek

Livet är en fest – man brukar säga så. Jag 

ser ord i bilden, och bilder i ordet. Jag 

ser man i fest. Kanske är det orden som 

gör oss mest förvirrade? Jag vill se livet 

som en lek. Jag tycker att det är roligare 

att leka än att festa. Det finns så mycket 

krav på en fest. I leken kan jag vara den 

jag vill – mitt inre jag kommer fram. 

Festen är planerad; uppklädd. Leken är 

spontan; naken. Kanske borde man leka 

på festen? Jag leker med orden…

Vi i Sverige är bra på att säga man. Varför 

kan man inte säga jag? Är jag rädd för att 

blotta mitt inre jag för andra människor? 

Är jag rädd för att leka? Är jag rädd för 

det jag tycker är roligast? Kanske är det 

tråkigheten som trycker ner oss – mot att 

säga man. Vi slutar att leka och börjar 

festa. Man pratar om hållbarhet. Jag 

leker med orden…

Är vi fästa vid att festa? Kanske är vi inte 

längre fästa vid att leka. Tidigt i livet var 

det leken som var festen. Idag tycks det 

vara festen som är leken, för många. Jag 

vill inte sluta leka – det skulle döda mig. 

För mycket festande dödar tillslut vem 

som helst. Men det kanske är det som 

är meningen – vi ska ju trots allt alla dö. 

Man brukar säga så. Men det är ju bara 

ord. Jag leker med orden…

Går allt åt samma håll eller finns det 

någon cirkel kvar? Kretsloppets cirkel, 

som symboliserar Jordens form och 

rörelse. Finns det egentligen någon 

hållbarhet, när vi bryter cirkeln och 

förändrar dess form till en linje, där vi 

köar till festen – in i pyramiden…

Vad skulle hända om vi inte dog, att allt 

och alla levde för alltid? Hur skulle jord-

klotet se ut? Skulle dess form vara vatten-

tät, och reflekteras av dess invånare? 

Skulle allt liv börja växa på hög, tills de 

som är äldst når utanför atmosfären? Är 

det paradiset, när vi tillslut når himmelen 

– når så långt att vi inte längre kan hålla 

oss kvar, vid hållbarheten…

När vi leker kan vi nå onåbara höjder. 

Vi kan nå utanför atmosfären – utanför 

någonting som är inpräglat hos oss från 

när vi är små. Någonting som är ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt inpräglat, inom 

cirkeln och pyramiden. Någonting som 

från början inte var inpräglat…

Kanske kommer vi med storken från 

himmelen. Vi flyger genom atmosfären, 

och landar som djur – organismer som 

bara styrs av våra sinnen. Det finns 

ingenting som heter art, ingenting som 
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heter hållbarhet, ingenting som heter 

någonting. Vi bara finns och agerar utifrån 

våra sinnen. Kanske har människor 

glömt det. Har vi lurat oss själva, eller 

är det så här vi vill leva – i fest, inuti 

pyramiden? Är det djuren som inte är 

smarta nog? Talar de sitt eget språk, med 

sina egna ord? Leker de med orden – med 

människors ord? Djur i fest – djur i lek…

Kanske kan livet bli lättare om vi leker 

med orden. Kanske kan orden bli lättare 

om vi leker i livet, där hållbarhet inte 

längre är en fråga, utan ett svar. Så varför 

slutar jag leka? Finns det någon fiende? 

Vem är fienden – vad är fienden? Är det 

orden, som kommer från mig? Är jag 

fienden, som agerar och kommunicerar 

utifrån det som är inpräglat? Fienden 

som inpräglar – som formger…

Kan vi kommunicera annorlunda? 

Behöver vi ett nytt språk? Ett språk 

med föränderlig form, bortom cirkeln 

och pyramiden – bortom det som är in-

präglat. Ett språk som är spontant, som 

djurens språk. Kanske kommunicerar 

vi genom samma språk – omedvetet? Vi 

snubblar på orden, och tröttnar på orden. 

Vi blir rädda för orden – avviker från 

lek, och går på fest. Är det orden som 

dödar oss – allting vi kommunicerar…?

Om vi leker kanske vi aldrig kommer att 

dö. Eller så kanske döden inte kommer 

kännas som död, utan en del av leken, 

där vi går hem från festen. Där vi inte 

längre är rädda för orden, utan accepterar 

dess mening, handling, form och design. 

Allting har ett slut. Det är det som är 

meningen – min mening som här står 

skriven. Till och med meningen tar slut. 

Det är därför jag leker med orden, och 

formger; designar.

Den som är med i leken får orden tåla.

MANUELL MANUELL [-el´] adj. 

∼t ∼a • hand-, med händerna, som sköts 

för hand

Enheten* är* till stor del manuell. Arte-

fakten* utgörs av kroppar* som verkar 

i förhållande* med din kropp.

MARKNADSFÖRA

MARKNADSFÖRA v. -förde, -fört, pres. 

-för • göra reklam för vara e.d., lansera

Jag vet inte om jag vill marknadsföra 

enheten* – utan bara låta den vara* där 

den till exempel ställs ut. Då kanske den 

kan marknadsföra sig själv, i sin vara. 

ABRAHAM HAROLD MASLOW

ABRAHAM HAROLD MASLOW

Abraham Harold Maslow levde år 1908-

1970, och var amerikansk psykolog.1 

Han presenterade bland annat på 

1950-talet en teori som kom att kallas 

behovshierarki, som omfattar människors 

grundläggande behov*.

MATEMATIK MATEMATIK

[-i´k] s. ∼en

Någonting* plus någonting är*, i förhål-

lande*, lika med någonting som kan 

vara allting*. Om någonting minus 

någonting, i förhållande, är lika med 

ingenting* – kan detta också vara 

någonting och allting? 

1  Abraham Harold Maslow. Nationalencyklope-
din. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
lång/abraham-harold-maslow (Hämtad 2016-05-04)
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MATERIA MATERIA [mate´ria] 

s. materien el. materian; pl. materier

• ämne, innehåll

Materia kan vara grund* till allting*.

MATERIAL MATERIAL [-a´l] s. 

∼et; pl. ∼ • råämne, stoff; som förled 

i sms. äv. materiel-

Artefaktens* material är en form* av 

metall*; aluminium*. Förpackningens* 

och bokens* material är former av trä; 

kartong och papper.

MEDIUM MEDIUM [me´di-] s. 

mediet; pl. medier hellre än media, best. 

pl. medierna hellre än media • kanal för 

informationsspridning

Ett medium, liksom design*, kan i princip 

vara vad som helst. Därför kan medie-

design vara ett universellt* ämne* – kul*.

MEDVETEN MEDVETEN adj. 

-vetet -vetna • vara m. om ngt känna till 

ngt; vara m. ha reflekterat djupt

”Thomas Nagel hävdar att det innebär 

något att vara en medveten varelse, något 

som det innebär för den varelsen. Detta 

”vad det innebär” är medvetande.”2

MEKANIK MEKANIK [-i´k] s. 

∼en • vetenskapen om kroppars rörelse 

och jämvikt

MELLANRUM MELLANRUM s. 

∼met; pl. ∼, best. pl. ∼men • till rum

I en avhandling skriver Martin Bergström* 

om hur viktigt det är att i grafisk* design* 

hitta balans* mellan objekt* och mellan-

2  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 55.

rum.3 Han skriver om objekts förhållande* 

till varandra och att det till stor del är 

mellanrum som utgör detta förhållande. 

Genom att arbeta med mellanrum 

istället för objekt i sig, kan man se hur 

olika objekt hör ihop med varandra, 

och ögat uppfattar* då dessa grupper av 

objekt som balanserade. Om mellanrum 

däremot inte är balanserade kan ögat 

uppfatta att någonting* inte stämmer 

och det kan därför bli obalans.

De mellanrum som vanligtvis omger 

tecken i alfabetisk* uppsättning, till 

exempel de som utgör texten*, är ut-

gångspunkten för tecknen* – en form*

av invers* av osynlighet till synlighet.

För att tecknen ska representera* bok-

stäver*, utgör vissa teckens två former 

3  Bergström, Martin. The character of empty spaces 
- implementing character of things into graphic design. 
Mast.-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 2010.

ett mellanrum mellan formerna. Detta 

gäller för tecknen som representerar 

bokstäverna a*, b*, e*, f*, h*, i*, k*, m*, 

n*, p*, r*, s*, t*, w*, x*, y*, z*, å* och ä*. 

För dessa tecken bildas en horisontell 

eller vertikal linje mellan formerna, som 

för vissa tecken till exempel representerar 

respektive bokstavs tvärstreck. I teck-

nens tvådimensionella form, som utgör 

uppslagsorden* i texten, är avståndet 

mellan formerna en sextondel av den 

ena grundformen: kvadraten*. Detta 

avstånd har jag satt för att balansera 

formerna så att de är placerade i för-

hållande till varandra. Om mellan-

rummet är för stort kan ögat uppfatta 

formerna som osammanhängande, och 

det kan också göra att de tappar sin 

relation till grundformerna: cirkeln* och 

kvadraten. Om mellanrummet i sin tur 

är för litet kan ögat uppfatta att det inte 

finns något mellanrum. Tecknen kan då 

förväxlas med någonting* annat – till 
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exempel varandra – och/eller skapa dis-

harmoni* genom formernas förhållande 

till varandra. 

I tecknens tredimensionella form, som 

är en del av artefakten, kan avståndet 

teoretiskt vara hur stort som helst. 

Om du däremot använder till exempel 

en linjal, kan avståndet mellan de två 

formerna vara en sextondel. Hur du 

än väljer – om du väljer – att mäta 

mellanrummet, är det viktigaste måttet 

ditt ögonmått. Med detta kan du själv, 

genom din kropp*, balansera formerna 

och dess förhållande till varandra.

För de tecken som inte har ett mellan-

rum mellan de två formerna, bildar 

formerna tillsammans en form när dess 

ytor möts. Detta gäller för tecknen som 

representerar bokstäverna c*, d*, g*, j*, 

l*, o*, q*, u*, v* och ö*. I dessa teckens 

tvådimensionella form, har varje tecken 

endast en form – de är inte uppdelade

i två former. I tecknens tredimensionella 

form, som är en del av artefakten, går det 

endast att tekniskt skapa varje tecken 

med två former – symboliskt* utgör de 

två formerna en form.

MENING MENING s. ∼en ∼ar

1 åsikt: enligt min m. … 2 en grund-

läggande enhet i text vanl. avslutad med 

punkt 3 syfte; avsikt: det var inte meningen 

att såra dig 4 betydelse

Arbetet*, enheten*, tecknen*, texten* 

och orden* har mening. En mening med 

enheten är att den utgör arbetet, tecknen 

utgör orden, och orden utgör texten.

Vad är meningen med arbetet, enheten, 

texten och orden? Jag tror att det beror 

på vem du frågar*. Om du frågar dig 

själv kan du först fråga om dessa ord har 

någon mening för dig. Om de har någon 

mening för dig, kan du sedan fråga vad de 

har för mening för dig. Har meningen i sin 

tur någon betydelse* för dig?

METAFOR METAFOR [-få´r] s. 

∼en ∼er • bildligt uttryck, bild

I texten* finns en del metaforer, till 

exempel om djup*.

METAFYSIK METAFYSIK

[-i´k] s. ∼en • icke vetenskaplig lära 

om alltings egentliga väsen el. om den 

översinnliga världen; verklighets-

främmande spekulationer

METALL METALL [-al´] s. ∼en ∼er 

• en typ av grundämne vanl. hårt och 

glänsande, t.ex. järn, koppar

Metallen aluminium* är ett grundämne* 

som utgör materialet* för artefakten*. 

METOD METOD [-o´d] s. ∼en ∼er

• förfaringssätt; planmässighet

Att läsa, skriva och tänka* är de grund-

läggande metoderna för arbetet*. Genom 

dessa har jag använt metoder som skiss 

och illustration för att skapa* tecknen*.

MINIMALISM MINIMALISM

[-is´m] s. ∼en • en riktning inom konst, 

litteratur och musik som använder ett 

minimum av uttrycksformer

”…växte fram i USA under 1960-talet 

med målsättningen att i konstverket 

eliminera allt uttryck för upphovs-

mannens egen person.”4

4  minimalism. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mini-
malism (Hämtad 2016-05-11)
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MINNE MINNE s. ∼t ∼n

1 förmåga att komma ihåg; hågkomst; 

minnesmärke; dra sig till minnes erinra 

sig; med ngns goda m. med ngns samtycke

2 enhet för lagring av data och program 

i dator

Genom tid* kan minne finnas och vice 

versa. Om du och jag använder minne 

kan vi gå igenom tid för att finna saker* 

och ting*. Dessa saker och ting kan vi 

sedan använda för att till exempel skapa 

nya saker och ting. Då kan vi vara med-

vetna* om att allting* – i någon form* 

– kan finnas alltid, så länge vi existerar* 

och har minne.

MORAL MORAL [-a´l] s. ∼en ∼er

1 riktig inställning till rätt och orätt

2 förmåga att hålla modet uppe

3 lärdom av ngt; jfr sensmoral

BRUNO MUNARI

BRUNO MUNARI

Bruno Munari levde år 1907-1998, och 

var italiensk målare, skulptör, grafisk* 

och industriell designer.5 Han har bland 

annat skrivit boken Square Circle Triangle, 

som skildrar just grundformerna* 

kvadrat*, cirkel* och triangel*.6

MUSIK MUSIK [-i´k] s. ∼en

Vad hade jag gjort utan musik – utan 

alla dessa människor som har satt toner* 

genom tid*? Musik är ju också en form* 

av design*, vilken likväl som till exempel 

grafisk*, verkar genom ton, rytm, för-

hållande*, balans* och harmoni*.

5  Bruno Munari. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bru-
no-munari (Hämtad 2016-05-04)

6  Bruno Munari. Square Circle Triangle. New 
York: Princeton Architectural Press, 2015.

MYSTIK MYSTIK [-´k] s. ∼en

• gåtfullhet; åskådning som genom 

kontemplation försöker nå förening 

med gudomen

På något sätt dras jag mot en form* av 

mystik för att nå någonting* mystiskt

– på så sätt, bevara mystik.

MÅNGFALD MÅNGFALD s. ∼en 

∼er • mängd av enheter

Enheten* är bara en av många, men min 

förhoppning är att den kan bidra till 

någonting* – en form* av mångfald.

MÄNNISKA MÄNNISKA

[männ`i∫a] s. ∼n människor el. vard. 

mänska [män`∫a] ∼n mänskor

Varje gång ordet människa i någon form 

står med i texten*, hänvisar det till en 

eller flera människor. Du*, liksom jag*, 

är så kallade människor – därför hänvisar 

ordet till dig och mig bland andra.

Det finns över nio miljoner människor

i Sverige*, och över sju miljarder människor 

på Jorden*.7

MÖRKER MÖRKER [mör´ker]  s. 

mörkret • frånvaro av ljus; äv. bildl.; 

mörkens gärningar ‹åld.› onda el. hemliga 

gärningar 

Mörker kan liknas vid ingenting*. Ljus* 

kan i sin tur liknas vid någonting* inuti 

ingenting. På så sätt kan de tillsammans 

ge upphov till liv* och allting*.

7  Lista över länder efter folkmängd. Wikipedia. 
2016. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_
länder_efter_folkmängd (Hämtad 2016-05-15)
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N N [en´] s. n:et; pl. n, best. pl. n:en

• fjortonde bokstaven i vårt alfabet; äv. 

som beteckning på (helt) tal vilket som 

helst

Det fjortonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* n. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett n, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven n.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du roterar tecknet nittio 

grader, representerar det bokstaven z*. 

Om du i sin tur spegelvänder tecknet 

nittio grader horisontellt, representerar 

det bokstaven s*.

NATIONALENCYKLOPEDIN

NATIONALENCYKLOPEDIN

Nationalencyklopedin, NE: ”…allmänt 

uppslagsverk på vetenskaplig grund, 

ursprungligen utgivet i 20 band 1989

–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.”1

NATUR NATUR [-u´r] s. ∼en ∼er 

1 orört landskap 2 grundläggande 

egenskaper, särart 3 av naturen på ett 

naturligt sätt

I natur kan grund* finnas och vice versa.

1  Marklund, Kari och Ekman, Arne. National-
encyklopedin. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bruno-mu-
nari (Hämtad 2016-05-04)

NEGATIV NEGATIV

[ne´g- el. neg´-] adj. ∼t ∼a 1 nekande, 

inte bekräftande: graviditetstestet var 

negativt – hon var alltså inte med barn

2 kritisk, avvisande; ofördelaktig: n. 

kritik; en n. utveckling 3 mindre än noll: 

negativa tal; n. laddning laddning med 

överskott av elektroner

Tecknen* är en form* av negativa bilder* 

av bokstäver*, men i sig själva är* de 

varken negativa eller positiva*.

NORM NORM [når´m] s. ∼en ∼er

• regel, rättesnöre; måttstock, mönster

I många sammanhang – varför norm?

NORMAL NORMAL [-a´l] adj. ∼t ∼a 

• regelrätt; vanlig, genomsnittlig, ordinär; 

om person: vid sina sinnens fulla bruk, 

fullt klok

Jag vet varken hur jag kan vara* eller bli 

normal, och jag vill dessutom i helhet 

inte vara normal. Därför är jag inte normal 

och kommer heller aldrig att bli det.

NORRMALMS

KARTONGFABRIK

NORRMALMS

KARTONGFABRIK

Norrmalms Kartongfabrik grundades 

i Stockholm år 1916 av Fröken Ida 

Josefina Ohlsson.2 Företaget tillverkar 

kartonger och askar av hög kvalitet med 

bevaring av gammal hantverkstradition. 

Sedan år 1979 är företagets verkmästare 

Gunnar Johansson, och det är detta före-

tag som har tillverkat förpackningen*.

Tack.

2  Norrmalms Kartongfabrik. Historia. http://
www.norrmalmskartong.se/historia.htm (Hämtad 
2016-05-04)
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NU NU s. ∼et • i detta n.; i ett n. plötsligt, 

i ett huj

Plötsligt händer någonting*, allting* och 

ingenting* – nu.

Nu läser du det här. Oavsett vad – och 

om – du tycker och tänker* någonting 

om texten*, och om du låtsas som att 

jag vet att du läser det här nu, så är jag 

tacksam för att du läser och i sin tur är 

en del av enheten*.

NÅGONTING NÅGONTING el. 

vard. nånting pron. • något

Jag vill säga någonting, men det är svårt. 

Därför har jag skrivit någonting i text*. 

Har detta någon betydelse* och/eller 

mening* för dig?

Någonting kan vara vad som helst.
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O O s. o:et; pl. o:n el. o, best. pl. o:na

• femtonde bokstaven i vårt alfabet

Det femtonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* o. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett o, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven o.

Med grund* i en cirkel*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av en cirkel. 

Vidare, med grund i en cylinder*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

halva cylindrar.

Tecknet är det enda i hela uppsättningen 

som har samma form som grundformen 

– som symboliserar värld*. Tillsammans 

med tecknet som representerar bok-

staven a*, symboliserar de båda A och O; 

det grundläggande för enheten; människa* 

och värld.

OBJEKT OBJEKT [-jek´t] s. ∼et; 

pl. ∼ 1 föremål; ibl. icke-person: många 

intressanta o. på auktionen; reduceras till 

ett o. 2 ‹språkv.› satsdel som uttrycker 

föremål för handling

Artefakten*, förpackningen* och boken* 

är till viss del objekt, men de kan även 

vara någonting* annat.

OBJEKTIV OBJEKTIV

[åb´- el. -i´v] adj. ∼t ∼a • saklig; opartisk

Många saker* och ting* behöver* vara 

objektiva i värld* – eller?

OKEJ OKEJ [okej´] interj. • ‹vard.› 

uttr. för accepterande

Är du* okej…? Är allting* okej?

Är ingenting* okej, är det okej.

OMEGA OMEGA

[å´mega el. o´mega] s. ∼t; pl. ∼n el. ∼ 

• sista bokstaven i det grekiska alfabetet 

(motsvarar o); alfa och omega det första 

och det sista

OMGIVNING OMGIVNING s. 

∼en ∼ar • omgivande område el. personer; 

omvärld

Du och jag verkar alltid i förhållande* till 

omgivning, vilken kan uppfattas* som en 

form* av rymd*; mellanrum*.

OND OND adj. ont ∼a 1 ofta som 

subst.; elak till personligheten; negativ: 

ta det onda med det goda; den onde djävul-

en 2 ‹ngt åld.› arg: mamma är inte o. på 

dig längre 3 smärtande

Många människor*, liksom många orga-

nismer*, kan ha någonting* svårt och 

tufft genom liv*, även om grund* till 

detta inte är deras val* – det kan vara 

många förhållanden* som påverkar. Ska 

du* och jag* då förakta dessa organismer,  

smutskasta, och låta dem vara* – onda?

”Den så kallade djävulen har ett helvete”, 

var det någon som sade. 

ORD ORD s. ∼et; pl. ∼ 1 en grund-

läggande språklig enhet som omges av 

mellanrum i skrift; yttrande: med andra 

o.; ta till orda; ta ngn på orden tro att ngn 

menar vad han/hon säger; innan man 

vet ordet av mycket snabbt; ha ordet ha 

tillfälle att yttra sig i debatt e.d. 2 löfte, 

hålla (sitt) o. hålla sitt löfte

Enligt min mening* utgörs texten* inte 

av mina ord, utan mitt sätt att använda* 

ord. Ty jag äger inga ord.

Det finns sammanlagt, över trettiotusen 

ord i texten.
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ORDNING ORDNING s. ∼en ∼ar 

1 reda, ”var sak på sin plats”; göra i o. 

färdigställa 2 grupp på viss nivå i hie-

rarki; (ett konstverk) av första ordningen 

av yppersta klass 3 uppsättning regler, 

bestämmelser 4 följd, turordning: i tur 

och o.

En stor del av den ordning som jag kan 

finna i värld* uppfattar* jag som kaotisk*. 

Allting* ordnar sig – frågan* är bara hur 

och varför?

ORDSPRÅK ORDSPRÅK s. ∼et; pl. 

∼ • kärnfullt, stående uttryck ofta med 

ngn levnadsvisdom

Ingenting* kan finnas eller skapas*.

ORGANISM ORGANISM [-is´m] 

s. ∼en ∼er • levande varelse, djur el. växt; 

ett levande helt

Det finns en hel del organismer på Jorden*. 

Jag kan tänka* mig att alla dessa organismer 

bara var* en gång i tid*, men i någon tid 

började någon form* av dessa organismer 

dela in alla och allting* i grupper. Denna 

form började i sin tur bygga pyramider 

i natur* – i olika form – vilket kan 

liknas vid leken* Herre på täppan.1 Sedan 

dess har denna form av organism fortsatt 

att dela in alla och allting i grupper, 

till och med sig själva. På så sätt verkar 

formen aldrig bara kunna vara – istället 

bara vara indelad.

1  Herre på täppan (lek). Wikipedia. 2014. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herre_på_täppan_
(lek) (Hämtad 2016-05-09)
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P P [pe´] s. p:et; pl. p:n el. p, best. pl. 

p:na • sextonde bokstaven i vårt alfabet; 

sätta p för sätta stopp för

Det sextonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* p. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett p, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven p.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former. Den ena är uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Den andra 

är en halv kvadrat; en rektangel. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former. Den ena är uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder*, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Den andra är en halv 

kub; ett rätblock.

Om du spegelvänder tecknet nittio 

grader horisontellt, representerar det 

bokstaven f*.

PAGINA PAGINA [pa´g] s. ∼n 

paginor • sida i bok

Tecknen* representerar en svensk* tecken-

uppsättning i form av bokstäver*, men 

de representerar inte siffror*. Därför 

utgörs paginornas numrering i boken* av 

romerska siffror*.

PARADOX PARADOX [-dåk´s] s. 

∼en ∼er • skenbart orimlig sats; mot-

sägelsefull företeelse

Kan paradox bara vara en fråga* om 

ord* och språk*, och isåfall, är ordet och 

språket bestämda*?

PENG PENG s. ∼en ∼ar 1 ‹vard.› 

slant; som efterled ofta ersättning, anslag; 

skolpeng 2 mest i pl.; betalningsmedel

Pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, 

pengar, pengar, pengar, pengar och pengar, 

liksom i olika mening*, för mycket av 

någonting* – kan man bli trött på tillslut.

PERCEPTION PERCEPTION

s. ∼en ∼er • förnimmelse, varseblivning

Det finns en hel del att förnimma*, på 

en hel del olika sätt – alla människor*, 

liksom du* och jag*, på vårt individuella* 

sätt. På så sätt kan varje individs perception 

utvecklas* för att sedan utveckla och 

förändra*. Du och jag har ju trots allt 

varsin kropp* som vi kan använda

i förhållande* till varandra – inte i helhet 

som varandra.

PERFEKTION PERFEKTION

s. ∼en • fulländning, fullkomlighet

Om någonting* och allting* inte kan 

vara perfekt – kan ingenting* vara perfekt? 

PERSPEKTIV PERSPEKTIV 

[-i´v] s. ∼et; pl. ∼ 1 avbildning med djup-

verkan; sätt att te sig på avstånd 2 utsikter; 

överblick, synvinkel



PP

CL CLI

Arbetet* och enheten* handlar till stor 

del om perspektiv. Inte bara mitt, utan 

ditt perspektiv också. För att koppla till 

djup*, skulle du* och jag* kunna bestiga 

berg efter att vi nått grund*. Med med-

vetenhet* om grund, kan vi förstå att 

berg sträcker sig från djup och vi kan då 

lättare nå topp. Om vi däremot bestiger 

berg direkt från yta*, kan det vara svårt 

att få helhetsperspektiv.

PI PI s. ∼et; pl. ∼n el. ∼, best. pl. ∼na 

• en grekisk bokstav (motsvarar p); 

förhållandet mellan cirkelns omkrets 

och diameter (ca 3,14)

PIKTOGRAM PIKTOGRAM

[-gram´] s. ∼met; pl. ∼, best. pl. ∼men

• bildtecken som används i piktografisk 

skrift

En första form* av tecken* i skriftspråks* 

utveckling var piktogram, vilka illustrerar 

objekt* som de ser ut.1 Denna form av 

tecken lägger till stor del grund* för alla 

tecken som finns idag, och finns även 

kvar i vissa kulturer* och språk*.

PLATON PLATON

Platon levde år 427-347 före Kristus, 

och var grekisk filosof.2

POESI POESI [poesi´] s. ∼n ∼er

• lyrisk diktning

Någonting* kan uppfattas* ur Jorden* 

grundat*

då jag med hela min kropp* genom tid* 

blundat.

1  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 18.

2  Regnéll, Hans. Platon. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
platon (Hämtad 2016-05-04)

Jag tror* mig kunna genom tanke* 

pensla

de ord* som i rymd* rör sig med egen 

känsla*.

 

POSITIV POSITIV [po´s- el. 

pos´] adj. ∼t ∼a 1 jakande, bekräftande: 

graviditetstestet var positivt – hon var 

alltså med barn 2 gynnsam, värdefull: 

en p. ekonomisk utveckling 3 verklig, 

påtaglig 4 större än noll: positiva tal; 

p. laddning laddning med överskott av 

protoner

Någonting* positivt kan finnas i för-

hållande* till någonting negativt*, så att 

allting* kan verka i balans*. På så sätt kan 

du* och jag* vara positiva till någonting 

negativt, och uppfatta* saker* och ting* 

med föränderligt perspektiv*. 

SANDRA PRAUN

SANDRA PRAUN

Sandra Praun, född år 1971 i Sverige, 

är grafisk* designer*.3 Praun har bland 

annat tillsammans med Aleksandra 

Stratimirovic*, framställt bokenYou Say 

Light – I Think Shadow, vilken skildrar 

frågan* om vad ljus* är.4

PRESENTERA PRESENTERA

v. ∼de ∼t • föreställa ngn för ngn; visa 

upp; lägga fram; jfr presentation

I examensarbetet* ingår presentation av 

arbetet* och enheten*. Det är främst 

genom att presentera dessa som jag har 

3  Designstudio Sandra Praun. About. http://
www.sandrapraun.se/?q=content/about2 (Häm-
tad 2016-05-04)

4  Praun, Sandra och Stratimirovic, Aleksandra. 
You Say Light – I Think Shadow. Stockholm: Art 
and Theory, 2015.
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möjlighet att väcka intresse hos människor, 

för arbetet och enheten.

  

PROBLEM PROBLEM [-ble´m] 

s. ∼et; pl. ∼ 1 vansklig fråga, spörsmål; 

svårighet: storstadsproblem 2 uppgift att 

lösa genom tankearbete: matematiska p.

Ett problem har grund* i kommunikation*, 

och i sin tur i medvetenhet* om detta – 

hur du och jag kommunicerar och varför. 

Att till exempel en fråga* om problem kan 

vara ett problem, är* ett problem.

PROCESS PROCESS [-ses´] s. 

∼en ∼er 1 tekniskt förlopp; utvecklings-

förgång 2 rättegång 3 benutskott

Arbetet* och enheten* har verkat i en 

process där jag har skapat olika form* av 

tecken*, bild* och text*. Förutom texten 

i sig, kan du se en del av processen för 

tecknen, i form av bild, på detta uppslag.

PRODUKT PRODUKT [-duk´t] s. 

∼en ∼er 1 frambringat resultat; tillverkad 

vara; tjänst: företagets produkter; resebyråns 

produkter 2 resultat av multiplikation: 

produkten av 3 och 6 är 18

Produkten av artefakten*, förpackningen* 

och boken* är enheten*.

PROJEKT PROJEKT [-∫ek´t el. 

- jek´t] s. ∼et; pl. ∼ • planerat arbete av 

större omfattning

Arbetet* är ett projekt.

PROVOCERA PROVOCERA v. 

∼de ∼t • locka att förgå sig, utmana, reta; 

framkalla våld; jfr provokation

Jag* kanske provocerar dig* nu*? Om du 

tänker* efter vad enheten* kan vara för 

någonting*, är det då jag, eller i själva 

verket du som provocerar dig? Oavsett 
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genom vad eller vem, kan provokation 

bidra till någonting och allting*. Eller 

förstår du ingenting*?

PSYKE PSYKE [psy`ke] s. ∼t ∼n

1 själ, själsliv 2 ‹vard.› psykiatrisk 

sjukhusavdelning

PSYKOLOGI PSYKOLOGI 

[-logi´] s. ∼n • vetenskapen om själslivet 

i vid mening; själsliv, psykisk natur; 

människokännedom

Det finns många former av psykologi som 

enheten* innefattar, främst i textens* 

innehåll*. För mig är detta någonting* 

självklart* eftersom att jag är människa*, 

och arbetar med och för människor.
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Q Q [ku´] s. q:et; pl. q:n el. q, best. pl. 

q:na • sjuttonde bokstaven i vårt alfabet

Det sjuttonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* q. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett q, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven q.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av två former. Den ena är en 

halvcirkel. Den andra är uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former. Den ena är en halv cylinder. Den 

andra är uppbyggd av en fjärdedels cylin-

der, och en fjärdedels kub; ett rätblock.

Om du roterar tecknet tvåhundrasjuttio 

grader medurs, representerar det bok-

staven g*.

QUANTUM SATIS

QUANTUM SATIS [kvan`tum 

sa`tis] s.  oböjl. • tillräcklig mängd, nog: 

ett q.

Har du* fått nog?

Tyvärr finns inget quantum satis för 

enheten*, så du får bestämma* själv när 

du har fått tillräcklig mängd av denna.
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R R [är´] s. r:et; pl. r, best. pl. r:en

• artonde bokstaven i vårt alfabet

Det artonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* r. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett r, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven r.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock.

RATIONELL RATIONELL [-el] 

adj. ∼t ∼a 1 förnuftsenlig; förstånds-

mässig; förnuftig; praktiskt ändamåls-

enlig, väl planlagd 2 rationella tal hela 

tal och bråk

Jag har använt en del rationella tal*, 

metoder* och verktyg* genom arbetet*, 

men för övrigt är* varken jag eller enheten* 

särskilt rationella.

REFERENS REFERENS [-en´s] 

s. ∼en ∼er 1 bibliografisk hänvisning 

2 person som man hänvisar till för 

upplysningar; rekommendation 3 ‹filos., 

språkv.› förhållande, relation

Alla de människor* och verk* vars namn 

finns i texten*, är referenser – någon eller 

någonting* som jag har förhållit* mig till 

genom arbetet* och enheten*.

REFLEKTION REFLEKTION 

el. reflexion [-flek∫on] s. ∼en ∼er 1 åter-

kastning, återspegling 2 eftersinnande 

tanke, tyst anmärkning

Reflektion är en stor del av arbetet* och 

enheten*, både i objektiv* och subjektiv* 

betydelse* och mening*.

REGEL REGEL [re´gel] s. ∼n regler 

• föreskrift, norm; sats som anger det 

normala el. vanliga; i el. som r. i allmänhet

Vissa regler skulle jag vilja bryta med en 

sådan kraft* att någon eller någonting* 

som har skapat dessa, skulle krypa i ett 

djup* under hela sitt liv* för att samla 

ihop delarna – i ovetskap* om att ingen 

någonsin kommer kunna sätta ihop 

regeln igen, och i sin tur nå yta*.

Låter detta hårt…? Det gör det faktum* 

att människor utsätts för vissa regler också.

RELATION RELATION s. ∼en 

∼er 1 ‹ngt åld.› berättelse 2 förhållande; 

proportion t.ex. mellan tal

3 känslomässigt förhållande; kärleks-

förbindelse

RELIGION RELIGION [-lio´n 

el. -ligio´n] s. ∼en ∼er • samman-

hängande trossystem

Jag tror* på design* av värld* – det är en 

form* av religion för mig.

REPRESENTATION

REPRESENTATION s. ∼en ∼er

• representerande; samling företrädare; 

föreställning

Många former* av ordet representation 

som finns i texten* hänvisar ofta till vad 

jag* tycker eller tänker* att någonting* 

representerar. Det behöver inte betyda* 

att du* tycker eller tänker att någonting 
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representerar samma sak* eller ting* som 

jag tycker eller tänker – det är åtminstone 

inte min mening*.

RESULTAT RESULTAT [-a´t] s. 

∼et; pl. ∼ • slutlig verkan, följd, utgång; 

utbyte, behållning

Enheten* är resultatet av arbetet*, men 

jag vet inte vad enheten ger för resultat.

RHIZOM RHIZOM [ri(t)så´m] s. 

∼en ∼er • underjordisk växtstam

Texten* är skriven som en encyklopedi* 

och uppslagsorden* står i alfabetisk* 

ordning*. Uppslagsorden och innehållet* 

står däremot inte i kronologisk* ordning, 

utan alla uppslagsord står i förhållande* 

till varandra och kan därför läsas i vilken 

ordning som helst. Genom detta har 

jag tagit inspiration från boken Tusen 

platåer, skriven av Gilles Deleuze* och 

Félix Guattari*.1 De två filosoferna 

utvecklade konceptet som kom att kallas 

för rhizom, med reflektion* till det 

biologiska begreppet* rhizom. I helhet 

handlar det om att vissa växters rötter 

– under yta* – kan växa in i varandra 

hur som helst, och även om själva 

växten tas bort, är rotsystemet svårt att 

utrota. Därför följer min text ett liknande 

koncept, eftersom att det reflekterar 

enhetens* koncept*.

JESPER RINGHÖG

JESPER RINGHÖG

Äsch*…

1  Deleuze, Gilles och Guattari, Félix. Tusen 
platåer. Hägersten: Tankekraft Förlag, 2015.

ULF RINGHÖG

ULF RINGHÖG

Ulf Ringhög har varit verksam inom 

konst* i över fyrtio års tid*.2 Han och 

hans verk* är inspirationskällor för 

arbetet* och enheten*. Förutom tavlor, 

som har varit Ringhögs främsta medium*, 

har han även skrivit dikter*. Två av dessa 

dikter finns i texten*, som heter Drömmen 

och I dödsskuggans dal. De skildrar en 

individs* värld*, och med utforskning 

av ord* finner han väg* inom både värld 

och språk*.

Tack Ulf, för att du visar väg, och att du 

i förhållande* till en annan människa 

givit mig liv* och egen värld.

2  Gallerinet. Ringhög Ulf. http://www.galleri-
net.se/galleri/1374 (Hämtad 2016-04-24)

WILLIAM RINGHÖG

WILLIAM RINGHÖG

Tack William Ringhög, för att du är* och 

låter dig vara. Den hjärna* och det hjärta* 

som finns i din kropp*, är någonting* 

som jag alltid kommer se upp till. Jag är 

glad att få dela ett liknande blod som du 

har, genom mitt hjärta.

RITNING RITNING s. ∼en ∼ar

• teckning; uppritad konstruktionsplan; 

enligt ritningarna enligt planen

Bilderna* på inledningssidorna för varje 

nytt avsnitt av uppslagsord* i alfabetisk* 

ordning*, är ritningar av tecknen*. Anled-

ningen till att de är ritningar och inte 

till exempel fotografier, är för att de ska 

reflektera* texten*. På nästa uppslag kan 

du se ritningar över artefakten*, och på 

sida CLXVIII kan du se ritningar över 

förpackningen*.
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ROLL ROLL [rål´] s. ∼en ∼er

1 skådespelares el. sångares parti i pjäs, 

opera e.d.; det spelar ingen roll det har 

ingen betydelse 2 uppträdande som 

förväntas av person med viss uppgift el. 

ställning

Alla människor*, liksom du* och jag*, 

spelar* roll – i någon form*.

RUM RUM [rum´] s. ∼met; pl. ∼, best. 

pl. ∼men 1 större, avgränsat delutrymme 

i hus el. lägenhet: tre r. och kök 2 knappast 

pl.; utrymme i allmänhet: lämna r. för 

ngt; i första rummet i första hand, främst; 

äga r. hända

Rymd*; mellanrum* är form* av rum i, 

mellan och utanför rum – i viss betydelse* 

och mening* tomt* om det inte fylls 

med någonting*.

RYMD RYMD s. ∼en ∼er 1 ofta i best. 

f. sing.; det oändliga lufttomma rummet 

omkring oss, universum 2 utrymme

i tre dimensioner; äv. bildl.

Jag behöver* mer rymd för alla tankar*. 

Ofta räcker varken tal* eller skrift* till. 

Kan detta vara tecken* på någonting*?

Rymd utgör mellanrum* – en tom* 

form* som kan fyllas med saker* och ting*.

RÄTT RÄTT adj.; n. ∼, ∼a • riktig, 

korrekt; som passar: rätt svar; r. man på r. 

plats; i rättan tid i lämplig el. föreskriven tid

Jag vill inte göra någonting* rätt – då 

skulle allting* bara bli fel*. Om jag istället 

tillåter mig att göra fel, kan någonting 

automatiskt* bli rätt, så att ingenting* 

kan vara* rätt eller fel.
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RÖRELSE RÖRELSE s. ∼n ∼r

1 förflyttning 2 företag; folklig organisa-

tion; i sms. förhandlingar 3 känslomässig 

gripenhet

Så länge rymd*, rum* och tid* existerar*, 

kan allting* vara* i rörelse. Kan ingenting* 

både vara statiskt* och dynamiskt*?
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S S [es´] s. s:et; pl. s, best. pl. s:en

• nittonde bokstaven i vårt alfabet

Det nittonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* s. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett s, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven s.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du spegelvänder tecknet 

nittio grader horisontellt, representerar 

det bokstaven z*. Om du i sin tur roterar 

tecknet nittio grader medurs, represen-

terar det bokstaven n*.

SAK SAK s. ∼en ∼er 1 föremål

2 ärende; rättssak; objektivt innehåll; 

söka s. med försöka åtala; vilja komma åt

En sak är* en sak, men även ett ting*.

SAMHÄLLE SAMHÄLLE s. ∼t ∼n 

1 land, stat med tonvikt på gemensamma 

inrättningar, välfärd o.d.: det svenska 

samhället 2 ort: ett s. i Bergslagen

Vem, vad, hur och varför är du*, liksom 

jag*, till stor del de vi är?

SAMMANSÄTTA

SAMMANSÄTTA v. -satte, -satt, -satt 

n. -satt, pres. -sätter • s. el. vanl. sätta 

samman ngt

Om ny sammansättning av tecken*, och 

i sin tur ord*, finns hela tiden* – kan ny 

sammansättning av språk* också finnas 

hela tiden – eller åtminstone under tid?

 SAMTID SAMTID s. ∼en ∼er

• samtiden den innevarande tiden

Jag lever i den tid* som arbetet* är utfört, 

och enheten* skapad. Dess design* och 

kommunikation* är också gjord utifrån 

denna tid i förhållande* till annan tid. 

Men jag ställer mig fortfarande frågan: 

Hur verkar samtidens kommunikation, 

och vad är det för språk* jag använder 

egentligen – hur kan jag som människa* 

använda språk?

En människa som arbetade med språk 

under sin samtid var Victor Klemperer*. 

Han levde under en tid då människor 

och i sin tur samhälle* blev infekterade 

av språk – då språket självt var infekterat 

av de människor som använde detta.

Det kan vara en tid värd att tänka på, 

och samtidigt fråga sig själv om denna 

har nått sitt slut – eller om den i själva 

verket har fortsatt i annan form*?

SANNING SANNING s. ∼en ∼ar

”Enligt den äldsta uppfattningen om 

sanning – som blivit mest känd genom 

Aristoteles – talar man om sanning 

om man säger om det som finns att det 

finns, och om det som inte finns att det 

inte finns.”1

SANNOLIKHET

SANNOLIKHET s. ∼en ∼er • ‹särsk. 

statist.› sannolikheten att få en sexa när 

man kastar tärning är 1/6.

SANS SANS s. ∼en • medvetande; 

förnuft

För att koppla till bakgrunden*, var 

SANS namnet på ett interaktivt system* 

som jag skapade under andra året vid 

1  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 35.
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utbildningen*. Logotypen såg ungefär ut 

som den sammansättning* tecknen* har 

för uppslagsordet* sans.

SANSERIF SANSERIF [-serif´] 

s. ∼en ∼er • tryckt bokstav som saknar 

seriffer; äv. om motsvarande typsnitt

Den form* av tecknen* som uppslags-

orden i texten* är satta med representerar* 

sanserifer, men de är* inga sådana.

SATS SATS s. ∼en ∼er 1 mängd, 

portion: en s. bullar 2 ‹språkv.› språklig 

enhet med subjekt och predikat 3 tes, 

teorem: Pythagoras s. 4 del av symfoni, 

violinkonsert e.d. 5 ansats: ta s.

Texten* består till stor del av satser; 

meningar, vilka nästintill alla har olika 

betydelse* och mening*.

SEMANTIK SEMANTIK [-i´k] s. 

∼en • betydelselära

SEMIOTIK SEMIOTIK [-i´k] s. 

∼en • vetenskapen om teckensystem

SEMITISK SEMITISK [-i´t-] 

adj. ∼t ∼a • semitiska språk arabiska, 

hebreiska m.fl. språk

De protosemitiska och nordsemitiska 

skriftspråken* utvecklades omkring 

år 2000 före Kristus.2 Asiater började 

vid den här tiden utveckla ett eget 

skriftspråk – det nordsemitiska – med 

avstamp i det egyptiska* skriftspråket.3 

Detta kom sedan att lägga grund* för det 

feniciska* skriftspråket, och de båda – 

2  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 26-27.

3  Ibid, 23.

protosemitiska och nordsemitiska – lägger 

även grund för många andra skriftspråk.

SERIFF SERIFF [serif´] s. ∼en 

∼er • tvärstreck på bokstavsstapel i vissa 

typsnitt (t.ex. i denna bok, bortsett från 

uppslagsorden)

Typsnittet* som texten*, bortsett från 

uppslagsorden*, är satt med, är en form 

av antikva* som har seriffer.

CLAUDE ELWOOD SHANNON

CLAUDE ELWOOD SHANNON

Claude Elwood Shannon levde år 1916-

2001, och var amerikansk elektroingenjör 

och matematiker.4 Han har bland annat 

utvecklat en kommunikationsteori som 

4  Claude E Shannon. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/claude-e-shannon (Hämtad 
2016-05-05)

förklarar hur kommunikation* kan 

fungera och verka.

SIFFRA SIFFRA s. ∼n siffror

• t.ex. 3, 7; tal; arabiska siffror våra vanliga 

siffror; romerska siffror t.ex. V, X; inte en 

s. rätt ingenting rätt

Bokens* paginering* utgörs av romerska 

siffror. Jag hoppas att du* kan tyda dessa, 

om du behöver* det. I annat fall kan du 

alltid tolka* dem hur du vill.

I är lika med 1.

V är lika med 5.

X är lika med 10.

L är lika med 50.

C är lika med 100.

SIGMA SIGMA [sig´ma] s. ∼t; 

pl. ∼n el. ∼ • en grekisk bokstav som 

motsvarar s
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SINGULÄR SINGULÄR

[singulä´r] adj. ∼t ∼a • ensam i sitt slag; 

säregen, egendomlig

Du*, liksom jag*, och även någonting* 

som vi skapar*, kan i viss betydelse* och 

mening* vara singulära – så länge du och 

jag vill detta.

SINNE SINNE s. ∼t ∼n 1 syn, 

hörsel, känsel, smak el. luktsinne: de fem 

sinnena 2 själstillstånd 3 god känsla för 

ngt, talang: ha s. för poesi

Du kan använda alla dina sinnen för att 

förnimma* enheten*. Det finns inga 

begränsningar* – bara de som du själv 

sätter. Ögon* och öron* är exempel på 

organ som du kan använda.

SJÄL SJÄL s. ∼en ∼ar • människans 

andliga resurser: kropp och s.; inte en s. 

inte en människa

Är fråga* om själ uttjatad? Isåfall, är din 

kropp* endast en kropp, lik en annan 

kropp i en värld* fylld av kroppar? Kallar 

du planeten där du lever för Jorden*, 

eller i själva verket kroppen? Den kanske 

inte ens existerar* för dig, utan bara är* 

någonting, liksom du själv, och kallas 

därför ingenting*…?

SJÄLVKLAR SJÄLVKLAR adj. 

∼t ∼a • som inte kräver förklaring, 

uppenbar

Om saker* och ting* är självklara, varför 

då låta problem* styra över värld* och 

inte lösa dessa? Problem kan ju trots 

allt göra så att någonting* självklart; 

naturligt*, inte längre är självklart; 

naturligt. Då problem klarar sig själva, 

kan dessa vara självklara. Men du kan 

också klara dig själv, så att du med 

självklarhet kan lösa självklara problem. 

På så sätt kan en lösning vara självklar. 

Å andra sidan kan man fråga* sig hur en 

självklar värld ser ut? Denna tanke* är 

inte så självklar för mig, men jag tror att 

du* och jag*, med självklarhet kan tänka 

den. Om vi gör det kan vi förstå* att 

vissa problem behövs i värld – men vissa 

inte. Även detta kan vara självklart.

En människa som jag har som inspira-

tion för arbetet* och enheten* är Jenny 

Holzer*. År 1979 gjorde hon bland 

annat ett konstprojekt där hon skapade 

meddelanden som skrevs i stor text på 

husfasader i New York.5 Dessa med-

delanden utgjordes av korta meningar, 

med språk* som huvudkanal. Hon ville 

framföra budskap* som för betraktaren 

skulle vara självklara när denne läste 

meddelandena. Med koppling av dessa 

till människor*, värld* och samhälle*, 

5  Jenny Holzer. Wikipedia. 2015. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Holzer (Hämtad 
2016-04-23)

kan jag som betraktare förstå att Holzer 

ville öppna upp perspektiv* genom 

detta på ett provokativt* sätt. Jag tänker 

att någonting* som är självklart blir 

mer provocerande än någonting som 

inte är självklart. Om någonting inte är 

självklart, kan istället det faktum* att 

betraktaren inte förstår någonting, vara 

provocerande. Då kan däremot bud-

skapet försvinna.

Projektet heter Truisms, och Holzers 

meddelanden finns även på en webbsida.6

SJÄLVSTÄNDIGHET

SJÄLVSTÄNDIGHET s. ∼en 1 per-

sonligt oberoende 2 nationell suveränitet

Acceptans* av ensamhet* kan bidra till 

självständighet – individuell* utveckling*.

6  Holzer, Jenny. Truisms. https://mfx.dasburo.
com/art/truisms.html (Hämtad 2016-04-23)
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SKAPA SKAPA v. skapade, skapat, 

skapad el. skapt n. skapat el. skapt, pres. 

skapar • få ngt nytt ofta konstnärligt att 

uppstå; de är som skapta för varandra de 

passar precis för varandra

Det kan vara svårt att skapa någonting* 

nytt idag, men om du* och jag* tillåter 

oss att skapa utifrån oss själva, kommer 

vi förr eller senare skapa någonting nytt

– eftersom att vi är individer*.

SKRIFT SKRIFT s. ∼en ∼er

• skriven text; skriftspråk: behärska 

språket i tal och s.; den heliga s. Bibeln

Texten* och i sin tur boken*, är en skrift 

som jag* har skrivit, både utifrån mig 

själv och andra människor*.

SKRIFTSPRÅK

SKRIFTSPRÅK s. ∼et; pl. ∼ 

• skrivet språk

Det är i helhet skriftspråk som fört 

kommunikation* vidare genom tid*, 

vilket bland annat innefattar männi-

skors* historia* och utveckling* – allting* 

genom olika form* av tecken*.

SPEKTRUM SPEKTRUM 

[spek´trum el. spek`trum] s. ∼et el. 

spektret; pl. ∼ hellre än spektra, best. pl. ∼en 

hellre än spektra • band av alla regnbågens 

färger intill varandra; bildl. fördelning, 

uppsättning: ett brett s. av åsikter

Genom enheten* kan du uppfatta* ett 

brett spektrum av kommunikation*. 

Vidare kan du genom artefakten* upp-

fatta ett brett spektrum av till exempel 

tecken* och färg*.

SPEL SPEL s. ∼et; pl. ∼ 1 fram-

förande av musik; framförande av sceniskt 

verk 2 bollspel, dataspel, schackspel 

etc. 3 hasardspel: spel om pengar 4 större 

festligt arrangemang: festspel; olympiska 

spel 5 parningslek hos fåglar 6 vinda, 

vinsch 7 oberäknelig rörelse fram och 

tillbaka; få spel bli tillfälligt tokig

En speloberoende roll

Det finns ett bildande spel 

vars syfte är att göra fel. 

Genom att trampa snett 

kommer jag tillslut finna vägen rätt. 

I spelet finns ständig balansgång mellan 

det att lära, 

och att i sin lärdom behålla sin ära. 

Tyvärr väger det ofta på det sistnämnda 

över, 

och pjäsen förvirrad blir över vad den 

behöver. 

Spelar pjäsen för att sina styrkor visa, 

eller är det försök att någonting annat 

bevisa? 

Ty för alla pjäser som jag på scenen kan 

finna, 

verkar den största roll som spelar vara, 

för var och en att själva vinna. 

Hur än pjäsen väljer att sin roll spela, 

måste jag scenen med denne dela. 

Kanske är det genom systemet

inte bara pjäsen som vinner spelet, 

utan i själva akten också problemet. 

Vad detta spelar för roll, 

är bortom spelets kontroll.

SPRÅK SPRÅK s. ∼et; pl. ∼ • äv. 

bildl.: kroppsspråk; levande och döda s.; 

använd inte ett sådant s.!

Språk kan vara kul*. För mig är detta 

någonting* av ting* som är mest intressant 

av allting*. 

Enligt boken Filosofi på 30 sekunder 

finns olika typer av språk, till exempel 

naturliga*: ”Språk som engelska och 

tyska, i motsats till ”artificiella språk” 

som programmeringsspråk för datorer 
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och, om Jerry Fodor har rätt, även något 

annat – tänkandets språk, som kommer 

före alla andra språk.”7

SPRÅKFILOSOFI

SPRÅKFILOSOFI s. ∼n

Det finns många kända människor* som 

har varit verksamma inom språkfilosofi, 

till exempel Aristoteles*, Gottlob Frege* 

och Ludwig Wittgenstein*. 

STATISK STATISK adj. ∼t ∼a

• stillastående, inte dynamisk

Grafisk* design* är till stor del statisk, 

men någonting* som har grund* i detta 

kan vara dynamiskt*.

7  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 55.

ALEKSANDRA 

STRATIMIROVIC

ALEKSANDRA 

STRATIMIROVIC

Aleksandra Stratimirovic, född år 1968, 

är konstnär och fotograf.8 Hon har bland 

annat tillsammans med Sandra Praun*, 

framställt bokenYou Say Light – I Think 

Shadow, vilken skildrar frågan* om vad 

ljus* är.

STUDERA STUDERA v. -de ∼t

• ägna sig åt studier; undersöka

Jag kommer aldrig, i viss betydelse* och 

mening*, sluta studera, även om jag inte 

går en utbildning*.

8  Aleksandra Stratimirovic. Wikipedia. 2015. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Strati-
mirovic (Hämtad 2016-05-05)

SUBJEKT SUBJEKT [-jek´t] s. 

∼et; pl. ∼ 1 en grundläggande satsdel 

som tillsammans med predikatet kan 

bilda en sats 2 jaget som handlande el. 

bärare av upplevelse; person

Du* och jag* kan vara subjekt.

SUBJEKTIV SUBJEKTIV 

[sub´- el. -i´v] adj. ∼t ∼a 1 ‹språkv.› som 

hänför sig till subjektet 2 personligt 

färgad; osaklig

Jag tycker att någonting* subjektivt, 

i många fall, är mer intressant än 

någonting objektivt. Därför lägger jag 

hellre mer vikt i någonting subjektivt än 

objektivt i allting* jag skapar* – annars 

hade jag nog ingenting* skapat.

PATRICK SUNDQVIST

PATRICK SUNDQVIST

Patrick Sundqvist arbetar bland annat 

med kommunikation* och grafisk* design* 

genom företaget Supershapes.9 För mig 

har han, liksom många andra under 

utbildningen*, inte bara varit lärare, utan 

en människa som lärt och handlett såväl 

mig som många andra.

Tack Patrick, för att du ser individ* och 

individualitet öppet och ärligt.

SVAR SVAR s. ∼et; pl. ∼ • yttrande 

som utgör reaktion på fråga, uppmaning 

e.d.; reaktion på icke-språklig handling

Svar kan vara* fråga* och vice versa.

9  Supershapes. About. http://www.super-
shapes.com/about/ (Hämtad 2016-05-06)
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SVART SVART adj.; n. ∼, ∼a

1 helt mörk i färgen 2 tvivelaktig, halvt 

olaglig, förbjuden: svarta börsen; svart 

arbetskraft; (stå på) svarta listan lista 

över personer etc. man varnar för el. vill 

bojkotta; familjens svarta får familje-

medlem som har lyckats mindre bra i livet

Den färg* som texten* i boken* är tryckt 

med kan uppfattas* som svart, men det 

behöver inte betyda* att den är* svart. 

Den verkar endast vara svart i kontrast 

till de papper som verkar vara i vit* ton*.10

SVENSKA SVENSKA s. ∼n 

svenskor 1 knappast pl.; språket i Sverige 

och delar av Finland 2 kvinna från Sverige

Arbetet* och enheten* grundar* sig 

främst i svenskt språk*, eftersom att 

tecknen* har grund i svensk teckenupp-

10  Hara, Kenya. White. Zürich, Schweiz: Lars 
Müllers Publishers, 2010/2015, 2.

sättning. Även texten* är skriven på 

svenska, som också är mitt första inlärda 

språk – mitt så kallade modersmål.

SVENSKA AKADEMIEN

SVENSKA AKADEMIEN

Svenska Akademien grundades år 1786, 

med uppgift att främja svenska språket 

och litteraturen.11 

Svenska Akademiens ordlista över svenska 

språket, SAOL, utgavs för första gången 

år 1874. Anledningen till att jag har 

valt att ha med ordklass, böjning, samt 

förklaring från SAOL, till de flesta upp-

slagsorden* i texten*, är det som beskrivs 

att boken är enligt dess förord. Peter 

Englund skriver till exempel: 

11  Svenska Akademien. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/svenska-akademien (Hämtad 
2016-05-05)

”En vacker dröm – möjligen inspirerad 

av verkets titel – är annars att ledamöterna 

i Akademien utför detta arbete själva, 

och att ett ords vara eller icke vara därför 

avgörs av våra personliga preferenser.”12

SVERIGE SVERIGE [sver´je] 

namn • ett land inom Europa

Enhetens* kontext* är till största del 

Sverige, eftersom att de flesta människor 

i detta land kommunicerar* genom 

svenskt* språk*.

SVÄVANDE SVÄVANDE adj. 

oböjl. • vag, obestämd: ett s. svar

Du* kanske tycker att arbetet* och 

enheten* är luddiga; flummiga; svävande? 

De är svävande till stor del, eftersom att 

12  Svenska Akademien. Svenska Akademiens 
ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan. 
Stockholm: Norstedts I Distribution, 2015, V.

de till stor del är obestämda*. Därför 

bestämmer du om de är svävande.

Jag tycker att det faktum* att många 

människor ofta kommunicerar* genom 

bestämda former*, är luddigt; flummigt; 

svävande. Till exempel att man pratar 

om väder, och gång på gång upprepar 

gamla minnen* – saker* och ting* som 

redan är bestämda och som respektive 

människor i rum* redan har vetskap* 

om. Kanske är det denna strävan efter en 

form av bekräftelse som får människor 

att känna sig nere på Jord* –  stabila 

och statiska*? 

Jag vet inte – men det är ju bara jag*.

SYFTE SYFTE s. ∼t ∼n • avsikt, 

ändamål

Med analys* av grund* och begränsning* 

i kommuniktation* genom arbetet*, är 

syftet att skapa balans* genom enheten*.
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SYMBOL SYMBOL [-bå´l] s. ∼en 

∼er • tecken; bild

Bilden* som du kan finna på sida III 

i boken*, är enhetens* symbol – en

komprimering* av dess grundformer*.

Förutom denna symbol, kan allting* vara 

symbol för någonting*.

SYMBOLIK SYMBOLIK [-i´k] s. 

∼en • framställning i symboler; symbol-

lära: religiös s.

SYNONYM SYNONYM [-ny´m] s. 

∼en ∼er • liktydigt ord

Texten* innehåller flera synonymer, både 

i form av uppslagsord* och ord* som 

förklarar och/eller syftar till uppslagsord. 

Anledningen till att vissa ord är synonymer, 

är deras förhållande* till andra ord som 

i relation* också är synonymer.

SYSTEM SYSTEM [-e´m] s. ∼et; pl. 

∼ 1 sammansatt, noga utarbetad helhet 

t.ex. skattesystem, utbildningssystem, 

larmsystem, datasystem 2 Systemet 

Systembolaget

System behövs* i värld* – de existerar* ju 

trots allt i allting*. Jag känner* däremot 

att det är skillnad på de system som 

automatiskt* har blivit skapade i natur* 

och de som människor* har skapat*. 

Till liknelse med automatiska system, 

tror jag att människors system i många 

fall behövs, men jag känner att många 

av dem inte är till för alla och allting. 

Åtminstone verkar de inte fungera* för 

alla och allting. För att koppla till de 

begränsningar* och uppdelningar som 

finns i värld, är detta en anledning till att 

systemen brister* – de anpassar sig inte 

efter individ*. Alla människor måste till 

stor del, och på många sätt, vara likadana 

för att passa in i systemen. Vad händer då 

egentligen med en individ och dennes 

personlighet, när hon inte kan vara den 

som hon egentligen vill vara?

Vill många människor bara vara en 

i mängden – inte känna och uppleva 

saker* och ting* utifrån sitt eget perspek-

tiv*, med sin egen perception*, genom 

sitt eget system? Vill inte alla drömma*? 

Kan man drömma utan förhållande* till 

sig själv? Isåfall, vad drömmer människor 

om – pengar, prylar, makt och krig? 

Kanske har det också blivit ett automatiskt 

system, att många människor idag föds 

som en i mängden, utan att vara med-

vetna* om det?

Arbetet* är inte fritt från system, utan jag 

har till viss del använt mig av befintliga. 

Svenskt* språk* är ett exempel. Om jag 

inte hade förhållit mig till de system som 

språket har, hade inte texten* sett ut såhär.

Artefakten* har grund* i svenskt språk, 

men syftet* är främst att en individ ska 

tolka* själv. Därför är* inte artefakten ett 

system. I och med det är den huvuddelen 

av enheten*.
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T T [te´] s. t:et; pl. t:n el t, best. pl. t:na 

• tjugonde bokstaven i vårt alfabet

Det tjugonde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* t. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett t, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven t.

Med grund* i en kvadrat*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av två halva 

kvadrater; två rektanglar. Vidare, med 

grund i en kub*, utgörs tecknets tre-

dimensionella form av två halva kuber; 

två rätblock. Om du roterar tecknet 

nittio grader, representerar det bok-

staven h*.

TAL TAL s. ∼et; pl. ∼ 1 ett mate-

matiskt grundbegrepp som primärt 

anger antal; i sms. ungefärligt antal nära 

det antal som anges av förledet: talet 

2; jämna t.; udda t.; hela t. 2 talande; 

förmåga att tala; samspråk, samtal; 

komma till tals med ngn få ett samtal med 

ngn; saken kom på t. man började tala 

om saken; ha talets gåva kunna tala väl 

3 anförande: hålla t.

Jag vill inte skriva om tal – bara om 

tankar*. Tal kan jag tala om.

TANKE TANKE s. ∼n tankar • det 

att tänka; resultat av tänkande; med t. på 

med hänsyn till

Tänk först. För mig var det genom tanke 

som någonting*, och i sin tur allting*, 

började. Värld*, liv*, kommunikation*, 

språk*, rörelse*, lek*, design*, konst*,  

kärlek*, idé*, arbetet* och enheten*.

Jag ser detta som tankekraft.

Var någonting började, vet jag inte. 

Hur någonting började, vet jag inte. 

Varför någonting började, vet jag inte. 

När någonting började, vet jag inte. När 

någonting började, visste jag inte var, hur 

och varför allting började. Nu vet jag. Jag 

vet att någonting började. Det är därför 

jag tänker, och det är för att jag tänker som 

allting började. Det är därför, tänker jag.

Tänk nu*. När du läser det här föds en 

tanke, vare sig du vill eller inte – det vet 

jag. Jag vet för att jag vet att du tänker, 

och i sin tur läser det här nu. Jag vet att 

du tänker för att jag tänker. Jag vet också 

att du vet att du tänker, när du tänker 

efter. Jag är* en tankeläsare. Det är du 

också, om du vill vara det.

Tänk automatiskt*. Ibland tänker jag 

läsa. Det gör du också, till exempel när 

du läser det här.

Tänk efter. Innan du började läsa nu, var 

det genom tanke som någonting började. 

Min tanke och din tanke. När du läser 

texten* är du en del av enheten, vare sig 

du vill eller inte. Om du inte vill vara en 

del av enheten, behöver du sluta läsa 

texten eller tänka efter om det finns 

någon tanke som jag vill väcka hos dig 

genom enheten. Detta kan du tänka över.

Jag har hört att det kan vara bra att 

tänka utanför den så kallade lådan. 

Jag tänker att det kan vara bra att tänka 

genom lådan också – genom olika form*. 

Genom lådan kan lärdom* finnas – nya 

former av tankar.

TANKEEXPERIMENT

TANKEEXPERIMENT s. ∼et; pl. ∼

”Ett tänkt fall som utformats för att 

utmana våra intuitioner och kanske 

klargöra hur vi tänker på något.”1

1  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 35.
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TANKEKARTA TANKEKARTA

s. ∼n ∼kartor • grafisk bild över nyckelord, 

symboler o.d. som pedag. hjälpmedel

Tankekartor har varit en utmärkt metod* 

och hjälpmedel genom arbetet*, då jag 

med hjälp av text* och bild* har kunnat 

sortera och strukturera mina tankar*.

TECKEN TECKEN [tek´en] s. 

tecknet; pl. ∼, best. pl. tecknen 1 kropps-

rörelse ofta med händerna som utgör 

ngn form av meddelande: han gjorde t. 

åt dem att vara tysta 2 skriven el. ritad 

figur t.ex. en vanlig bokstav med viss 

innebörd 3 företeelse som man tolkar 

in en innebörd i

Artefakten* utgörs av tecken. De är både 

tecken i kroppslig* och objektiv* form*, 

men också i andlig* och subjektiv* form 

– i viss form obegränsade*.

En inspirationskälla som jag har för 

arbetet* och enheten* är Hans Christer 

Ericson*, som bland annat var grafisk* 

formgivare. Han arbetade mycket med 

tecken, till exempel i form av bokstäver*. 

Tecken i sin objektiva och subjektiva 

mening* hade betydelse* i hans arbete, 

men också till exempel ords* betydelse 

och mening. I sin formgivning använde 

han sig också av tecken och ord på lek-

fulla sätt, till exempel i skapandet av ett 

tredimensionellt alfabet*.2

Det finns över hundrafemtiotusen tecken 

i texten*.

TEKNIK TEKNIK [-i´k] s. ∼en ∼er

1 knappast pl.; system av avancerade 

produktionsmetoder: den moderna 

tekniken; teknikens landvinningar 

2  Ericson, HC. ABCHCE. Lyrics and letter-
forms. Köpenhamn: Forlaget Vandkunsten, 2005.

2 lämpligt tillvägagångssätt: det krävs en 

speciell t. för att öppna låset

Teknik som grundar* sig i såväl natur*, och 

stor mängd människor*, har gjort det 

möjligt för mig att utföra arbetet* och 

skapa* enheten*.

TERM TERM s. ∼en ∼er 1 fackord; 

i termer av uttryckt som 2 matematisk 

storhet som ingår i addition el. subtraktion 

t.ex. 3x i uttrycket 3x + 4

TEXT TEXT s. ∼en ∼er • menings-

full följd av skrivna ord

”För vissa dekonstruktivister innebär 

”text” inte bara det skrivna ordet, utan 

allting som är ”öppet för tolkning” – talade 

föreläsningar, bilder, arkitektur och 

rentav sinnesförnimmelser.”3

3  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 142.

Texten är en del av enheten*. Den finns 

till för att beskriva, förtydliga och 

förklara arbetet* och enheten, men 

fortfarande lämna artefakten*, och till 

viss del sig själv, öppen för tolkning*. 

Texten fungerar som en ritning* över hela 

arbetet och enheten, och reflekteras* 

därför också i ritningarna av enhetens 

olika delar som finns i boken*.

TID TID s. ∼en ∼er • bestämd del av 

det förlutna, nuet och det kommande; 

tidpunkt; tidsrymd: bortom t. och rum; 

tiden gick fort; Rembrandt, tidens störste 

målare; komma i t.; få t. hos läkaren; alla 

tiders mycket bra; nya tiden tiden efter 

ca 1500

Arbetet* är utfört år 2016. Enheten* 

är till grund* också skapad detta årtal, 

men den görs också nu* – till stor del 

oberoende* av tid. 
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Enligt examensarbetet* som projekt*, 

skulle detta omfatta minst sexhundra 

arbetstimmar. Arbetet omfattar däremot 

längre tid än så.

TIDSMASKIN TIDSMASKIN

s. ∼en ∼er • ‹mest skämts.›

Om jag hade en tidsmaskin… skulle jag 

inte skämta om detta ord*. Jag skulle 

förmodligen lämna allting* bakom mig 

– tömma någonting* till ingenting*…

TILLÄGNA TILLÄGNA v. ∼de 

∼t • t. NN en bok förklara att boken är 

skriven som en hyllning till NN

Enheten* är i en form* tillägnad dig*.

TING TING s. ∼et; pl. ∼ 1 sak

2 domstolssammanträde i lägsta instans; 

möte: sitta t.

Någonting*, allting* och ingenting* kan 

vara form* av ting.

TITEL TITEL [ti´tel el. tit´el] s. 

∼n titlar 1 beteckning som anger ngns 

ställning; lägga bort titlarna mest i äldre 

tid: börja tilltala varandra med ”du”

2 seger i mästerskap 3 namn t.ex. på bok

Enligt mig* finns ingen titel för varken 

enheten* eller någon av dess delar – jag 

kallar den därför ingenting*. Du* får 

däremot kalla dessa saker* och ting* för 

vad du vill. 

TOLKA TOLKA v. ∼de ∼t

1 översätta; tyda; uttrycka; gestalta roll

2 åka skidor el. cykel med bogsering 

efter motorfordon

Fråga* om tolkning kan vara svar* på 

någonting*, allting* och ingenting*.

TOM TOM [tom´] adj. ∼t ∼ma • utan 

innehåll; tomma ord ord utan täckning

Jag har i viss form* tömt bokstäver*, och 

fyllt tomt rum* med tecken*.

Marcus Gärde berättar om hur många 

människor* – främst formgivare – idag 

bara är ett klick ifrån att få svar* på frågor*, 

men att det kan skapas ett tomrum när all 

kunskap* blir mer abstrakt* och digital* 

– på så sätt kan känslan* försvinna.

”Tomrummet måste fyllas med mening.”4

4  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 139.

ISAO TOMITA

ISAO TOMITA

Isao Tomita, född år 1932, är japansk 

kompositör och anses vara en av grun-

darna* av elektronisk* musik*.5 Bland 

annat, med inspiration från rymd*, har 

han skapat ljud* och ton* som grundar 

sig i just detta. När jag lyssnar på 

Tomitas musik kan jag inte undgå att 

ställa mig frågan*: Hur kan ljud av rymd 

låta egentligen? Jag är inspirerad* av 

att han har gestaltat detta ljud utifrån 

sig själv, och jag ställer mig själv därför 

också frågan: 

Hur kan rymd se ut och kännas*?

5  Isao Tomita. Wikipedia. 2016. https://
en.wikipedia.org/wiki/Isao_Tomita (Hämtad 
2016-05-06)
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TON TON [to´n] s. ∼en ∼er • rent 

ljud som är sammansatt av regelbundna 

svängningar; röstläge, röstuttryck; bildl. 

färgnyans, färgton

Genom förnimmelse* kan du finna olika 

former av ton i enheten*, till exempel 

ljus* och ljud*.

TRIANGEL TRIANGEL [-aŋ´el] 

s. ∼n trianglar 1 en plangeometrisk figur 

som begränsas av tre räta linjer (sträckor) 

2 ett triangelformat slaginstrument

En triangel finns genom tid* i komplexa 

uppbyggnader, såväl som människors* 

konstruktion som natur*.6 Detta inne-

fattar även design* och konst*. Triangel 

kan vara en fråga* om utveckling* för 

arbetet* och enheten*.

6  Bruno Munari. Square Circle Triangle. New 
York: Princeton Architectural Press, 2015, 185.

TRO TRO s. ∼n 1 religiös övertygelse: 

hennes kristna t. 2 uppfattning att ngt 

är sannolikt: min t. är att det blir regn; 

handla i god t. handla utan att ana ngt 

skumt 3 tillit 4 trofasthet

Jag* tror mig ha hört att vissa människor* 

tror att de är någonting*. Jag vet* att jag 

är* någonting, och jag vet också att du* är 

någonting. Om du tror att du är någonting 

och slutar tro att du är någonting, så 

är du någonting – beroende på vad 

någonting är för dig.

Om någonting känns* otroligt för dig, så 

kan det också vara troligt, eftersom att 

det som känns otroligt är någonting som 

du känner. Om du inte tror på dig själv, 

kan du börja med att tro på dina känslor.

TROVÄRDIG TROVÄRDIG adj. 

∼t ∼a • som förtjänar tilltro

Är arbetet* och enheten* värt att tro* på 

– är du* trovärdig?

TVIVEL TVIVEL [tvi´vel] s. 

tvivlet; pl. ∼, best. pl. tvivlen • bristande 

övertygelse

Jag* antar att det finns ett visst tvivel hos 

dig*, om det du läser. Jag tvivlar på att 

du hade läst det här annars.

TYP TYP s. ∼en ∼er 1 sort: varor 

av olika typer 2 otrevlig figur: en skum 

t. 3 metallstycke som användes vid 

tryckning 4 som en sorts prep. el. adv.; 

‹vard.› ungefär: vi kan väl träffas t. halv 5

Tecknen* representerar*, i dess tredimen-

sionella form*, typer. Man kan säga att 

det är en typ av typer – varje tecken som 

utgör artefakten* är typ en typ alltså. 

Tecknen kan tolkas* och användas 

som typer, men de kan också tolkas 

och användas – så länge inte en tanke* 

begränsar* – som vad som helst. Därför 

är* inte tecknen typer.

TYPOGRAFI TYPOGRAFI

[-grafi´] s. ∼n ∼er • utformning av tryck-

saker; boktryckerikonst

Eftersom att en grundform* för enheten* 

är kvadrat*, grundar* sig typografin 

i boken*, liksom boken själv, i denna 
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form*. Det betyder att varje textblock på 

varje sida i boken, har samma proportion 

som sidan själv – en mindre kvadrat

i förhållande* till en större. För att göra 

typografin mer estetisk* – enligt mitt 

tycke – och för att lättare bidra till 

läsbarhet, är textblocket uppdelat i två 

spalter. Marginalen mellan spalterna är i 

proportion, en sextondel av textblockets 

grundform. Denna marginal är även 

hälften så stor som marginalerna från 

textblocket till sidans överkant, under-

kant, insida och utsida. 

I och med typgrafin har varje textblock 

samma proportion som tecknet som 

representerar* bokstaven* t*. Initialt 

symboliserar* denna proportion orden* 

tecken*, text*, typografi och typsnitt*.

TYPSNITT TYPSNITT s. ∼et; 

pl. ∼ • utformning av trycktecken t.ex. 

bokstäver, för boktryck m.m.; till typ 3

En form* av tecknen* som har två 

dimensioner, till exempel de som upp-

slagsorden* är satta med, representerar* 

ett typsnitt. Tecknen fungerar också som 

ett sådant, men de är* inget typsnitt.

TYST TYST adj.; n. ∼, ∼a • som 

inte ger ljud ifrån sig; som inte talar 

mycket; hemlighetsfull

Jag* har många gånger blivit frågad*: Vad 

är det med dig, varför är du så tyst?

Idag tänker* jag efter när jag hör denna 

fråga. Ty jag tänker* hellre efter tusen 

gånger än inte alls. Å andra sidan anar 

jag att det inte är meningen* att man 

ska vara tyst enligt många människor*. 

Men ordet* man, syftar i sin tur på 

en allmän* form* av människa tänker 

jag – hur eller vad man ska vara har 

därför, i detta fall, inte så högt värde för 

mig. Tystnad är en form av rymd* och 

mellanrum*, där det finns mycket rum* 

för saker* och ting*. Genom att vara tyst 

kan jag lättare förnimma*. Det behöver 

inte betyda att jag inte vill dela saker med 

dig* – tvärtom, kan vi dela förnimmelser 

tillsammans genom tystnad. 

Därför är enheten* till stor del tyst.
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U U s. u:et; pl. u:n el. u, best. pl. u:na

• tjugoförsta bokstaven i vårt alfabet

Det tjugoförsta tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* u. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett u, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven u.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

är tecknets tvådimensionella form* 

uppbyggd av en halvcirkel, och en halv 

kvadrat; en rektangel. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av en 

halv cylinder, och en halv kub; ett rät-

block. Tecknet kan också utgöras av två 

andra former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Om du roterar tecknet 

nittio eller tvåhundrasjuttio grader 

medurs, representerar det bokstäverna 

c* eller d*.

UNDANTA UNDANTA el. åld. 

undantaga v. -tog, -tagit, -tagen -taget 

-tagna, pres. -tar • inte räkna in i grupp, 

regel e.d.

Eftersom att de flesta delar av enheten* 

i helhet representerar* saker* och ting*, 

men inte är* respektive saker och ting, är 

enheten därför en form* av undantag.

UNDANTAG FÖRLAG

UNDANTAG FÖRLAG

Med koppling till undantag*, är en 

inspirationskälla som jag har för arbetet* 

och enheten Undantag Förlag som 

etablerades 2008.1 Förlagets verksamhet 

kretsar huvudsakligen kring konst*, 

där olika verk* publiceras utifrån just 

begreppen* undantag och förlag*. 

1  Undantag Förlag. Om. http://undantagforlag.
se/index.php?/ongoing/om/ (Hämtad 2016-04-24)

Med hjälp av copycopy – upphovsrätts-

befriad – publicerar förlaget verk som 

i helhet inte går att dela in i en specifik 

grupp, och att verken även i viss mening* 

inte existerar*. Förlaget verkar på så sätt, 

genom vissa verk, lösa upp begreppet 

förlag – någonting* som publicerar 

någonting.

”Vi ser förlaget som en möjlighet att belysa 

undantaget och delta i en dialog om dess 

existens och funktion i samhället."2

UNIVERSELL UNIVERSELL

[-el´] adj. ∼t ∼a • allomfattande, total, 

allsidig; världs-

Om typografis* utveckling* och historia*, 

framförallt kring olika typsnitt*, skriver 

Marcus Gärde:

2  Ibid.

”Man frågar sig själv om det finns något 

mer under ytan, något äkta som inte 

enbart uttrycker den tidsperiod vi lever

i utan också existerar utanför just det

här sammanhanget, kanske rent av 

något universellt.”3

UPPFATTA UPPFATTA v. ∼de ∼t 

• urskilja; förstå

”24. Uppfattning är subjektiv.”4

3  Gärde, Marcus. Typografins väg volym II: I 
alfabetets fotspår. Stockholm: Bachgärde Förlag, 
2010, 131.

4  Lewitt, Sol. Sentenser om konceptuell konst. 
I Konceptkonst, Skriftserien Kairos, Sven-Olov 
Wallenstein (red.). Nummer 11. Raster Förlag, 
2006, 53.
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UPPLAGA UPPLAGA s. ∼n ∼lagor

1 mängd exemplar av bok e.d. som trycks 

samtidigt: en u. på 10 000 2 utseende av 

en viss version av en bok e.d.: förstaupp-

laga; den franska upplagan av boken

Artefakten*, dess förpackning* och boken* 

finns i begränsad* upplaga – men inte 

enheten*. Den är* till stor del obegränsad.

UPPLEVELSE UPPLEVELSE

s. ∼n ∼r • erfarenhet ofta av särsk. 

givande slag: det var en u. att se vattenfallet

Förnimmelse*, känsla* och tanke* kan 

leva upp till upplevelse.

UPPSLAGSORD

UPPSLAGSORD s. ∼et; pl. ∼ • t.ex. 

i lexikon

Det finns 433 uppslagsord i texten*, satta 

med tecknens* tvådimensionella form*.

UTBILDA UTBILDA v. ∼de ∼t

1 undervisa vanl. med sikte på 

yrkesverksamhet 2 ofta i pass.; utveckla 

Genom arbetet* studerar* jag – på så 

sätt utbildar jag mig.

Utbildningen heter Mediedesign,

konstnärlig kandidat, och finns inom 

Luleå tekniska universitet*. Den vilar 

alltså på konstnärlig grund*, och ger 

även 180 högskolepoäng.

UTGÅNGSPUNKT

UTGÅNGSPUNKT s. ∼en ∼er

Med utgångspunkt i grafisk* design*, 

filosofi* och poesi* angriper jag kom-

munikation* och undersöker språks* 

påverkan i såväl tanke*, ord*, betydelse*, 

mening* och uttryck*. Genom form*, 

färg* och yta* vill jag förmedla och belysa 

om språks värde och symboliska* effekt på 

människa* och värld*. Vidare undersöker 

jag samband mellan vetskap* och ovet-

skap om tecken* och typografi* i dess 

olika sammanhang. Jag tänker att det 

ofta finns fördel i ovetskap då jag endast 

utgår ifrån mig själv i någonting* som jag 

uppfattar*, utan inflytande från någon 

eller någonting annat. 

Detta var min utgångspunkt under ett 

tidigt skede i arbetets* process*.

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING s. ∼en ∼ar

1 arrangemang med visning av större 

grupp föremål; till ställa ut 2 2 till utställa

En form av utställning för enheten* 

skulle vara kul* – så att denne kan visa 

sig själv där jag ställer ut den.

UTTRYCK UTTRYCK s. ∼et; pl. ∼ 

1 framförande, språklig yttring: ge u. för 

sin tacksamhet 2 fras: ett stående u. 

3 uppställning av matematiska element: 

ett algebraiskt u.

All form av kommunikation* kan vara 

uttryck för någonting*.

UTVECKLA UTVECKLA v. ∼de ∼t 

1 förändra och förbättra: u. företaget

2 ge ifrån sig, använda: u. hela sin charm; 

u. energi

I fråga om arbetet*, är en del av enhetens* 

utveckling att designa* tecken* i form* av 

gemener*. Vidare vill jag designa andra 

tecken som bygger upp skriftspråk*, till 

exempel skiljetecken – tecknet é och 

bindesstreck har jag redan utvecklat för 

vissa uppslagsord*. I sin tur skulle jag 

vilja översätta tecknen och texten*.

Förutom att utvecklas, är ett av enhetens 

syften* att utveckla.
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V V [ve´] s. v:et; pl. v:n el v, best. pl. v:na 

• tjugoandra bokstaven i vårt alfabet

Det tjugoandra tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* v. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett v, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven v.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock.

VAL VAL s. ∼et; pl. ∼ 1 allmänt: det 

att välja; vara i valet och kvalet inte kunna 

bestämma sig 2 utseende av politiska 

representanter genom allmän röstning: 

allmänna v.; valets segrare

Jag tror mig ha hört att livet* består av 

val. Idag kanske det finns för många val 

för många människor*. Det kanske finns 

så många val att vi inte kan välja och 

bestämma* oss tillslut. Om vi då inte 

kan välja och bestämma oss – har vi då 

något liv? 

Kan det vara så att vi inte behöver 

bestämma oss hela tiden*, utan bara 

vara* – obestämda, och istället se livet 

som liv och valen som val.

VARA VARA v. var konjunktiv vore, 

varit, pres. är konjunktiv vare, imper. var 

• Anna är duktig; Peter är lärare; Olof är 

i Stockholm

Många av de former* av ordet vara som 

finns i texten* hänvisar ofta till vad jag* 

tycker eller tänker* att någonting* är. 

Det behöver inte betyda* att du* tycker 

eller tänker att någonting är samma sak* 

eller ting* som jag tycker eller tänker

– det är åtminstone inte min mening*.

VARDAGSSPRÅK

VARDAGSSPRÅK s. ∼et; pl. ∼

Det finns så kallade vardagsspråk som 

jag* tror* att de flesta människor* 

kommunicerar* genom i någon grad. 

Vardagsspråk är inte korrekt* enligt vissa 

system* – jag är förvirrad*.

Genom att texten* till stor del är skriven 

med vardagsspråk, är min förhoppning 

att du* som läser inte ska bli förvirrad. Å 

andra sidan kan det vara så att du känner 

till och/eller behärskar ett korrekt språk*, 

vilket kan göra att du blir ännu mer för-

virrad när du läser detta nu*. Det är inte 

min förhoppning eller mening*.

VARFÖR VARFÖR [var´- el. va´r-] 

adv. • av vilken anledning?

Därför*.

VERBAL VERBAL [-a´l] adj. ∼t ∼a 

1 verb- 2 ord-, språklig, hemmastadd 

i språket; ordagrann

Genom arbetet* har jag utforskat verbal, 

och icke-verbal kommunikation*, vilka 

båda är en del av enheten*.

VERK VERK s. ∼et; pl. ∼ 1 resultat 

av (fysiskt) arbete: huset var hans egna 

händers v.; i själva verket i verkligheten; 

skrida till verket börja arbeta 2 mest 

i sms.; anordning som kan utföra arbete; 

system: urverk; kraftverk 3 större enhet 

för förvaltning m.m.: ett statligt v. 

4 mest i sms.; ett antal delar som bildar 

en helhet; enskild bok; konstnärlig 

produkt: bokverk; uppslagsverk 
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Det finns många verk som har berört 

mig, och de är därför upplevelser* för 

mig. Dessa verk har väckt tankar* och 

känslor* och i vissa fall har de också 

lett mig till överskott av energi*. Detta 

överskott har ibland gjort att det har 

fällts tårar från ett av mina sinnesorgan: 

ögonen*. Det är känslor som bygger på 

perception*, tolkning* och mening* av 

verken. Det handlar därför inte bara om 

vad människan* eller människorna som 

har skapat verket vill – om den eller de 

vill – att jag ska tänka genom sina verk, 

utan också om vad jag själv tänker utifrån 

min perception och tolkning. 

Verk kan utveckla* fantasi* och genom 

denna kan jag sätta mig in i olika 

sammanhang, och vilja förändras*. För 

mig är därför många verk design*, men 

mycket design är inga verk.

VERKLIGHET VERKLIGHET

s. ∼en ∼er

Detta kanske är den mest svävande* 

frågan* i texten*, men vad är egentligen 

verklighet? Är det någonting* bestämt* 

till skillnad från värld*, eller vad är det 

som skiljer dem åt – varför?

VERKTYG VERKTYG s. ∼et; pl. ∼ 

• redskap för bearbetning av material; 

intellektuellt hjälpmedel

Som ett verktyg har jag använt brus* 

för att öppna upp en användares egen 

tolkning*, som i sin tur kan öppna upp 

värde av egen tanke* och bild* i huvudet. 

Enligt en teori och modell för kommu-

nikation* påverkar brus modellens delar 

på olika sätt. Det går till exempel att 

förstärka och förtydliga en signal genom 

till exempel överflöd av dess form*. Man 

kan även förstärka en avsändare genom 

att använda större kraft* i till exempel 

det verktyg som sänder ut en signal. 

Konceptuellt*, kan jag genom detta hitta 

balans* mellan signal och brus.

VERSAL VERSAL [-a´l] s. ∼en ∼er 

• stor bokstav

Tecknen* representerar* till viss del 

versaler. Tecknen kan tolkas* som versaler, 

men också som vad som helst.

VETA VETA v. visste, vetat, pres. vet 

• ha kunskap om; han vet berätta, att … 

han kan berätta, att …

Jag* vet att någonting* finns i förhållande* 

till allting*, och att allting i sin tur finns

i förhållande till ingenting*. Därför vet 

jag allting och ingenting. Vad vet du*?

VETENSKAP VETENSKAP s. 

∼en ∼er • produktion av ny kunskap 

med strikta, erkända metoder

Jag tänker* på en värld* där tankeverk-

samhet är en metod* för produktion* 

av ny kunskap*. En metod där jag tänker 

att jag har kunskap om någonting*, och 

utifrån det skapar*. Frågan* är om det 

att tänka är en strikt och erkänd metod 

för människor*, eller om detta är ett 

undantag* för vetenskap?

VETSKAP VETSKAP s. ∼en ∼er

• kännedom

Genom arbetet* utforskar jag samband 

mellan vetskap och ovetskap, genom saker* 

och ting* som människor* uppfattar* och 

upplever*. Vetskap i form* av förväntning-

ar och/eller förhoppningar, som bygger 

på vad någon och/eller någonting* har 

gett för inflytande till någonting som 
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betraktas. Vidare, hur tillfället då en 

människa uppfattar någonting påverkar 

upplevelsen, där denne kan ha känslor* 

från externa faktorer. Jag känner att det 

skulle vara svårt att skapa en artefakt* 

där syftet* är att användaren* inte ska få 

inflytande av någon och/eller någonting. 

Det skulle bli en begränsning* i ytan* 

och användandet för artefakten, vilket 

säger emot vad jag vill med designen*.

VISION VISION s. ∼en ∼er • syn, 

uppenbarelse; framtidssyn

Jag* har en vision, men det finns väldigt 

många saker* och ting* som skymmer 

den. Det är ju trots allt bara en vision 

som jag har – din* kan ju se annorlunda 

ut, vilken automatiskt* påverkar min 

och vice versa. Hursomhelst, vore det 

häftigt om vi tillsammans, på något sätt, 

kunde sätta samman våra visioner så att 

det inte bara är en av oss som styr.

VIT VIT adj. ∼t ∼a • en v. jul en jul 

med mycket snö; en v. vecka en vecka 

utan alkohol

I boken White, skriven av Kenya Hara*, 

skildras ordet* vit.1 Inom japansk 

kultur*, och enligt Hara, kan ordets 

betydelse* och mening* vara grund* till 

allting* inom alla kulturer; värld*. Han 

menar att vit inte är en färg*, utan en 

enhet och ett koncept som utgår ifrån 

rymd* – någonting* tomt* – där varje 

individ* har möjlighet att själv fylla 

tomhet med någonting. Vit kan vara ett 

medium* för information*, till exempel 

ett papper som är tryckt med svart* färg, 

som kommunicerar* någonting. I boken 

berättar han om kommunikations natur*, 

och hur människor* – till exempel 

designers – kan se perspektiv* på natur, 

1 Hara, Kenya. White. Zürich, Schweiz: Lars 
Müllers Publishers, 2010/2015. 

för att få förståelse för konceptet vit. 

Natur kan ses som system* som ständigt 

utvecklar* och omvandlar sig själv, till 

stor del oberoende* av människor. I och 

med detta är konceptet vit oberoende 

av allting, och existerar* därför genom 

rymd och tomhet. Det tillåter människors 

fantasi* att vara fri* och obegränsad*, 

där tomhets betydelse och mening kan 

vara vad som helst. Genom att läsa boken, 

är Haras förhoppning att läsaren ska se 

perspektiv på sig själv och få en utvidgad 

och klarare perception* –  i och med det, 

se världen med ett klarare ljus*. Därför 

reflekterar* jag Haras bok i enheten*.

VITS VITS s. ∼en ∼ar 1 rolighet 

som ofta bygger på ordlek; skämt

2 syfte, poäng

Texten* innehåller* flera vitsar. Det 

finns en vits med detta.

VOKAL VOKAL [-a´] s. ∼en ∼er

• en huvudtyp av språkljud som själva 

kan bilda stavelser t.ex. a, e, y: kort v.; 

lång v.

VÄG VÄG s. ∼en ∼ar 1 anlagt, 

bandformigt stycke mark för samfärdsel: 

förbindelse: en asfalterad v. 2 färdväg; 

äv. bildl.: de tog den kortaste vägen genom 

skogen; vart tog hon vägen? var är hon?, åt 

vilket håll gick hon?; ge sig iväg avlägsna 

sig 3 sätt att nå visst mål; metod: det går 

inte alltid att komma åt penningtvätt på 

laglig v.; (allt) i den vägen av det slaget

”I dödsskuggans dal

I dödsskuggans dal vi alla vandra, 

vi trängs och kivas med varandra.

En del tror sig hittat vägen den rätta 

när dom ätit och skitit och rapat sig 

mätta.
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Röster som ivrar ”så här skall du göra

lyssna på oss så skall du få höra

vad som är bäst för dig min vän

vilken är väg till himmelen”.

Jag lyssnar och lyssnar med öppet sinne

jag undrar och tänker på det som är inne

jag känner att allt jag hör är ord

och ingenting annat från denna jord.

Så vad att göra, jo fortsätt och vandra

stanna ej upp och lyssna på andra

ty i dödsskuggans dal kan allting hända

så fortsätt och gå utan att vända.

Det är ju i mörkret jag lär mig att lita

på dess sanning, ej lögnen den vita.

Ty en vacker dag upphör mörkret och 

natten

då har jag nått källan och dess okända 

vatten.”2

2  Ringhög, Ulf. Dikt, I dödsskuggans dal. 
E-mail. 2016-03-25.

VÄRLD VÄRLD [vä´rd] s. ∼en ∼ar 

• ofta i best. f. sing.; alla jordens länder; 

verkligheten omkring oss; i sms. ofta 

sluten helhet; det är inte hela världen det 

är inte så viktigt; det är ingen katastrof

”Världen är allt som är fallet.”3

När jag tänker* kan jag se en värld – en 

obestämd* form*. Det behövs* inte mer 

än en tanke för att se en sådan.

3  Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philo-
sophicus. Stockholm: Norstedts, 2014, 25. 
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W W [dub`elve] s. w:et; pl. w:n el. w, 

best. pl. w:na • tjugotredje bokstaven

i vårt alfabet

Det tjugotredje tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* w. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett w, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven w.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du roterar tecknet nittio, 

hundraåttio eller tvåhundrasjuttio grader 

medurs, representerar det bokstäverna 

e*, m* eller b*.

LUDWIG WITTGENSTEIN

LUDWIG WITTGENSTEIN

Ludwig Wittgenstein levde år 1889-1951, 

och var österrikisk-brittisk filosof.1 

När jag läser boken Tractatus logico-

philosophicus skriven av Wittgenstein, 

föds många tankar*.2 Genom dessa 

tankar föds idéer* om saker* och ting*

i takt med mitt läsande. Dessa saker och 

ting innefattar människa*, samhälle* 

och värld* genom språk*, matematik* 

och logik*. 

När jag kommer till slutet av boken, 

verkar dessa idéer däremot försvinna. 

1  Ludwig Wittgenstein. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/ludwig-wittgenstein (Hämtad 
2016-05-16)

2  Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philo-
sophicus. Stockholm: Norstedts, 2014.

Då börjar jag tänka efter, sedan föds nya 

tankar som inte verkar i förhållande* till 

boken. De verkar istället i förhållande 

till mig själv, med avstamp i boken.
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X X [ek´s] s. x:et; pl. x, best. pl. x:en

• tjugofjärde bokstaven i vårt alfabet

Det tjugofjärde tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* x. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett x, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven x.

Med grund* i en cirkel*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av två halvcirklar. 

Vidare, med grund i en cylinder*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

halva cylindrar.
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Y Y s. y:et; pl. y:n el. y, best. pl. y:na

• tjugofemte bokstaven i vårt alfabet

Det tjugofemte tecknet* som är en del 

av enheten* representerar* bokstaven* y. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett y, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven y.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, 

med grund i en cylinder* och en kub*, 

utgörs tecknets tredimensionella form 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cylinder, och en fjärdedels 

kub; ett rätblock. Om du roterar tecknet 

nittio grader medurs, representerar det 

bokstaven k*.

YPSILON YPSILON [yp´silon] s. 

oböjl. • en grekisk bokstav som motsvarar 

y: ett y.

YTA YTA s. ∼n ytor 1 yttersta skikt: 

en slät y. 2 mått på utsträckning på 

längden och bredden, area: en tomt med 

en y. av 1000 kvadratmeter

Yta utgörs av grund*. Enhetens* yta är* 

till stor del grund, så att begreppet* yta 

till viss del kan verka lösas upp.

YTTERVÄRLD YTTERVÄRLD

s. ∼en • omvärld

”Världen av ting sådana de existerar skilda 

från vår upplevelse av dem, i motsats till 

vår inre värld av tankar, förnimmelser, 

känslor och liknande.”1

1  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 117.
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Z Z [sä`ta] s. z:t; pl. z:n el. z, best. pl. 

z:na • tjugosjätte bokstaven i vårt alfabet

Det tjugosjätte tecknet* som är en del av 

enheten* representerar* bokstaven* z. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett z, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven z.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former: var och en uppbyggd av 

en fjärdedels cirkel, och en fjärdedels 

kvadrat; en mindre kvadrat. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former: var och en uppbyggd av en fjärde-

dels cylinder, och en fjärdedels kub; ett 

rätblock. Om du spegelvänder tecknet 

nittio grader horisontellt, representerar 

det bokstaven s*. Om du i sin tur roterar 

tecknet nittio grader, representerar det 

bokstaven n*.
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Å Å s. å:et; pl. å:n el. å, best. pl. å:na

• tjugosjunde bokstaven i vårt alfabet

Det tjugosjunde tecknet* som är en del 

av enheten* representerar* bokstaven* å. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett å, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven å.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former. Den ena är en halvcirkel 

med ett cirkelformat hål inuti. Diametern 

på hålet är en sextondel av den ena 

grundformens* – cirkelns – diameter. 

Hålet är i förhållande* till halvcirkelns 

bredd och höjd placerat i mitten. Den 

andra formen är en halv kvadrat; en 

rektangel. Vidare, med grund i en 

cylinder* och en kub*, utgörs tecknets 

tredimensionella form av två former. 

Den ena är en halv cylinder med ett 

cylinderformat hål inuti. Diametern på 

hålet är en sextondel av den ena grund-

formens – cylinderns – diameter. Hålet 

är i förhållande till den halva cylinderns 

volym placerat i mitten. Den andra 

formen är en halv kub; ett rätblock.

Hålet i tecknet representerar ringen 

i bokstaven å. Anledningen till att det är 

placerat inuti formen istället för ovanför, 

är för att tecknet ska ha samma höjd 

som alla andra tecken i uppsättningen. 

Alla tecken har samma höjd och bredd 

för att förhålla sig till grundformerna. 

I artefaktens* fall är anledningen till 

hålets placering att tecknet ska ha samma 

antal former – två – som utgör tecknet, 

som alla andra tecken i uppsättningen.

ÅNGEST ÅNGEST [ån´-] s. ∼en 

∼ar • obestämd känsla av press el. hot

”För existensiella filosofer överlag är 

ångesten kopplad till en förståelse av 

frihetens totala konsekvenser, tanken att 

inget är förutbestämt och att man kan 

handla precis hur som helst.”1

Har du* någonsin haft en känsla* av 

att någonting* som du tittar på, inte 

stämmer överens med bilden* som du 

hade av detta för en sekund sedan? Att 

du tittar åt alla håll för att finna svar* 

på fråga*? Att du noggrant granskar 

varje detalj i någonting och plötsligt hör 

någon eller någonting från balkongen 

tvärs över gatan? Någon eller någonting 

som säger någonting till dig eller helt 

enkelt bara ger ifrån sig ett ljud*? Du 

tittar hastigt på objektet* eller männi-

skan* och förstår inte riktigt vad det är 

du tittar på egentligen? Du bestämmer 

dig för att någonting är fel* och söker 

dig till tryggare rum*? Under tak? Inte 

1  Loewer, Barry. (red.). Filosofi på 30 sekunder. 
Göteborg: Tukan förlag, 2015, 143.

på balkongen i den öppna luften? Du 

tittar ut genom ett fönster och får syn 

på en bil? En vit bil med ett blått sken? 

Var kom den ifrån och hur kom den dit 

så snabbt? Har du gjort någonting fel? 

Hjärtat* börjar dunka? Dunka snabbare? 

Hårdare? Du känner allting* i hela kropp-

en*? Livet* är inte så lätt längre? Du färdas 

längre och längre in i mardrömmen? 

Är det här verklighet*? I drömmarnas 

värld* brukar du aldrig kunna veta om 

ditt tillstånd är dröm eller verklighet? 

Vet* du den här gången? Är du fast 

i mardrömmen? För alltid? Tror* du 

det? Känner du det? Du söker skydd 

och letar dig längre in i lägenheten? 

Mot det rum där någonting började? 

Mot de människor som befann sig i 

rummet? Vågar du närma dig rummet 

där någonting började? Du måste söka 

skydd på något sätt? Du säger att du 

inte mår så bra? För att dölja en del av 

känslan? Dölja skammen? Människorna 
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säger någonting? De råder dig att dricka 

vatten? Möjligen med socker i? Det är 

det ända du vill höra? Så du söker efter 

närmaste vattenkran för att dricka vatten? 

Vågar du dricka vattnet? Det kanske är 

farligt? Du ser dig omkring? Ett skåp? 

Det kanske finns socker där inuti? Du 

öppnar? Socker? Du tar sockerpaketet? 

Du häller dess innehåll över glaset med 

vatten? Mycket socker rinner ut? Ner 

i glaset? Ut på bänken? Ner på golvet? 

Du bryr dig inte så mycket? Du söker 

räddning? Räddning ur mardrömmen? 

Ditt största behov* är plötsligt vatten? 

Och socker? Du dricker så att mycket av 

innehållet* rinner ut? På dina kläder? 

På golvet? Det spelar* ingen roll*? Du 

går därifrån och söker skydd i rummet 

du kom ifrån? Där du kan vara ensam*? 

Bort från skammen? Du tittar ut genom 

fönstret igen? Den vita bilen står kvar? 

Hjärtat börjar slå hårt igen? Har du gjort 

någonting fel? Någonting olagligt? Har 

du brutit ett system*? Du söker skydd? 

Ner under täcket? I sängen? Du tror att 

du är säker nu? Där du är ensam? Där 

ingen kan hitta dig? Det känns som att 

du lugnar ner dig lite? Det känns som att 

du somnar? Som att du dör? Du vaknar 

av att hjärtat har stannat? Ett statiskt* 

hjärta i en dynamisk* kropp? Det känns 

overkligt? Bortom all verklighet? Då du 

vet att du inte drömmer? Hur känns 

det? Du söker inte skydd längre? Du 

söker räddning? Vad ska du göra? Ringa? 

Ringa en vän? Blotta skammen? Ringa 

vård? Behöver du läkemedel? Ringer du 

vård? Vad säger du? Du behöver hjälp? 

Hinner du säga någonting mer? Kommer 

människorna som befann sig i rummet 

när någonting började? Avbryter de sam-

talet? Du blir lugnare? Du hittar tillbaka 

till verklighet? Det var ingen mardröm? 

Det var en känsla? 

Din kropp kanske gjorde rätt* trots allt?

Känslan* som kan kallas ångest, är inte 

kul*. Därför försöker jag ofta tränga 

bort den när den väl kommer, även fast 

jag vet att det är svårt att kontrollera 

känslor. I förhållande till bakgrunden* 

och med medvetenhet* om samhällets* 

utveckling* tänker jag idag annorlunda – 

att det är en känsla som vill säga åt mig 

att någonting saknar balans*. Jag har då 

två val*. Det första är att på något sätt 

själv, eller genom att söka hjälp, lura bort 

känslan – i acceptans* att någonting 

är fel på mig. Men det gör också att jag 

tränger undan och ignorerar dess grund* 

– jag kan då bli omedveten, falla i min 

roll och sedan resa mig som en i mängden. 

Ett andra val är att bjuda in känslan och 

lyssna på den, vilket gör att jag kan bli 

medveten om mig själv i förhållande till 

samhället. På så sätt kan jag undersöka 

hur jag kan designa* för förändring*, 

både i din och min värld, och i sin tur 

samhället, och världen; Jorden*.

Utan mitt val hade inte enheten* varit 

det den är*; någonting som inte syftar 

till begränsning*.

Därför kan någonting som har grund 

i ångest, till skillnad från känslan själv, 

vara kul. Med perspektiv* kan ordet* på 

så sätt verka lösas upp.

ÅTANKE ÅTANKE s. ∼n • (ha ngns 

bästa) i å. i tankarna

Jag* har dig* och mig själv, liksom 

arbetet* och enheten* i åtanke.
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Ä Ä s. ä:et; pl. ä:n el. ä, best. pl. ä:na

• tjugoåttonde bokstaven i vårt alfabet

Det tjugoåttonde tecknet* som är en del 

av enheten* representerar* bokstaven* ä. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett ä, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven ä.

Med grund* i en cirkel* och en kvadrat*, 

utgörs tecknets tvådimensionella form* 

av två former. Den ena är en halvcirkel 

med två cirkelformade hål inuti. För var 

och ett är hålens diameter en sextondel 

av den ena grundformens* – cirkelns 

– diameter. Teoretiskt, om man delar 

halvcirkeln i två lika stora former, 

är hålen i förhållande* till halvornas 

bredd och höjd, placerade i mitten av 

varsin halva. Den andra formen är en 

halv kvadrat; en rektangel. Vidare, med 

grund i en cylinder* och en kub*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

former. Den ena är en halv cylinder med 

två cylinderformade hål inuti. För var 

och ett är hålens diameter en sextondel 

av den ena grundformens – cylinderns 

– diameter. Teoretiskt, om man delar 

den halva cylindern i två lika stora 

former – två fjärdedelar av cylindern – 

är hålen i förhållande till de nya formernas 

volym, placerade i mitten av varsin 

form. Den andra formen är en halv kub; 

ett rätblock.

Hålen i tecknet representerar prickarna 

i bokstaven ä. Anledningen till att de är 

placerade inuti formen istället för ovanför, 

är för att tecknet ska ha samma höjd som 

alla andra tecken i uppsättningen. Alla 

tecken har samma höjd och bredd för att 

förhålla sig till grundformerna. I arte-

faktens* fall är anledningen till hålens 

placering att tecknet ska ha samma antal 

former – två – som utgör tecknet, som 

alla andra tecken i uppsättningen.

ÄLSKA ÄLSKA v. ∼de ∼t 1 hysa 

kärlek till; vara mycket förtjust i: ”Jag 

älskar dig”, viskade hon; han älskar 

apelsiner 2 ha samlag: ä. med ngn

Arbetet* har varit svårt, men också kul*. 

Dessa är några av de ting* som jag har 

känt*. Jag är mycket förtjust i att känna – 

därför älskar jag arbetet. Vad jag känner 

för enheten* vill jag däremot inte yttra.

ÄSCH ÄSCH interj. • angivande 

otålighet el. (harmset) avvisande

Vissa saker* och ting* har varken stor 

betydelse* eller mening* för mig. De 

bara är*, så jag* låter dem vara.

Äsch…

ÄMNE ÄMNE s. ∼t ∼n 1 viss typ av 

materia: fasta ämnen som metaller

2 råmaterial: han är ett ä. till en top-

politiker 3 team, fråga: ett för känsligt ä. 

att diskutera vid matbordet 4 naturligt 

avgränsat område som är föremål för 

studier och forskning: matematik är det 

svåraste ämnet i skolan

Mediedesign, kommunikation* och 

metall* är de huvudsakliga ämnena för 

arbetet* och enheten*.
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Ö Ö s. ö:et; pl. ö:n el. ö, best. pl. ö:na

• tjugonionde och sista bokstaven i vårt 

alfabet

Det tjugonionde tecknet* som är en del 

av enheten* representerar* bokstaven* ö. 

Jag* vill främst att det ska kunna tolkas* 

som ett ö, men också som vad som helst. 

Därför är* inte tecknet bokstaven ö.

Med grund* i en cirkel*, utgörs tecknets 

tvådimensionella form* av två halvcirklar. 

Den ena har två cirkelformade hål inuti. 

För var och ett är hålens diameter en 

sextondel av grundformens* diameter. 

Teoretiskt, om man delar halvcirkeln 

i två lika stora former, är hålen i 

förhållande* till halvornas bredd och 

höjd, placerade i mitten av varsin halva. 

Vidare, med grund i en cylinder*, utgörs 

tecknets tredimensionella form av två 

halva cylindrar. Den ena halva cylindern 

har två cylinderformade hål inuti. För 

var och ett är hålens diameter en sextondel 

av grundformens diameter. Teoretiskt, 

om man delar den halva cylindern i två 

lika stora former – två fjärdedelar av 

cylindern – är hålen i förhållande till de 

nya formernas volym, placerade i mitten 

av varsin form.

Hålen i tecknet representerar prickarna 

i bokstaven ö. Anledningen till att de är 

placerade inuti formen istället för ovanför, 

är för att tecknet ska ha samma höjd 

som alla andra tecken i uppsättningen. 

Alla tecken har samma höjd och bredd 

för att förhålla sig till grundformerna. 

I artefaktens* fall är anledningen till 

hålens placering att tecknet ska ha samma 

antal former som utgör tecknet, som alla 

andra tecken i uppsättningen.

ÖGA ÖGA s. ∼t; pl. ögon, best. pl. 

ögonen 1 synorgan; blick: hon har blå 

ögon; ha ett gott ö. till vara förtjust i; äv. 

iron. 2 smal öppning; punktformigt 

märke; centrum: nålsöga; tärningens 

ögon; orkanens ö.

Med dina ögon kan du* titta och se. 

Detta bidrar till att uppfatta*, tänka*, 

känna* och uppleva*.

ÖRA ÖRA s. ∼t; pl. öron, best. pl. 

öronen • hörselorgan; liknande del av 

kopp m.m.; dra öronen åt sig ana oråd

Med dina öron kan du* höra och lyssna. 

Detta bidrar till att uppfatta*, tänka*, 

känna* och uppleva*.

ÖVERDRIVEN ÖVERDRIVEN 

adj. -drivet -drivna • alltför stor: med ö. 

försiktighet

Arbetet* kan nog uppfattas* som över-

drivet. Det har drivit mig till att skapa 

enheten* och det det har också väckt 

mycket begär*. Omedvetet, har begäret

i flera fall blivit överdrivet för mig. Därför 

är* arbetet överdrivet till viss del, men 

det är jag medveten* om nu*.

ÖVERNATURLIG

ÖVERNATURLIG adj. ∼t ∼a

• utanför den kända verkligheten: ett 

övernaturligt väsen

Kan någonting* övernaturligt existera* på 

Jorden* eller bara i annan värld*?

ÖVERSÄTTA ÖVERSÄTTA v. 

-satte, -satt, -satt n. -satt, pres. -sätter

• överföra text till annat språk

En del av den utveckling* som jag skulle 

vilja göra genom arbetet* och enheten* 

är att översätta tecknen* och texten*.
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ÖVRIG ÖVRIG adj. ∼t ∼a

• för övrigt i fråga om annat, annars; 

äv. i förbigående sagt; i övrigt i fråga om 

annat, annars; övriga alla andra

Om du* inte förstår* övriga uppslagsords* 

innehåll*, och/eller tvivlar* på om du 

gör rätt* eller fel* när du till exempel 

läser texten*, finns en anekdot* som kan 

visa väg*.

För övrigt finns en del ord* som inte 

finns i texten. Jag har nog missat 

någonting*… 

Allting* kan finnas i dina tankar*.





BILAGA BILAGA s. ∼n -lagor

• bilagd handling; extra del av tidning: 

söndagsbilaga

Detta är en tankekarta som jag gjorde 

under ett tidigt stadie i arbetets process.



Process: tecken, tvådimensionell form Process: tecken, tredimensionell form



Slutgiltig uppsättning:

tecken, tvådimensionell form

Slutgiltig uppsättning:

tecken, tredimensionell form – ritning

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z Å Ä Ö



Slutgiltig uppsättning:

tecken, tredimensionell form

Perspektiv: färgsystemet visar vilka 

former som är likadanaAlla dessa kan utgöras av artefakten.



Förpackning med prägling

– enhetens symbol

Förpackning: innerlåda och lock

– artefakt inuti



Artefakt: fem individuella former

– åtta former totalt

Artefakt: ABC



Artefakt: ÅÖ Artefakt: Fri lek.



Bok: omslag Bok: inlaga



Enhet: artefakt, förpackning och bok


