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”MR.UPPTAGEN!
 Bärs på  onsdag?”
 Stigmatisering i oönskade könsroller och aletiska modaliteter.
 
 LÖRDAG 4 FEBRUARI | DAG 6

”Att försöka hänga med 
dig är på samma  nivå som 
att försöka hänga med

PÅVEN” 
 Om oförstånd och onödiga kommentarer. 
 

”Du har väl 
inte gått i 
skolan i alla 
dessa år för 
att jobba 
som det?”
Prägel, valfrihet och vissa 
 oönskade regelverk.
 

”Hur är det 
med dig?”
 Hälsningsfraser, intro version och en retorisk rävsax. 
 

”Säg att du behöver 
lite andrum.”
 Att känna sig trängd och inte få gehör för önskemål om utrymme. 
 
ONSDAG 15 FEBRUARI | DAG 17

”HUR ÄR LÄGET 
GRABBHALVA?”
 Absurt karakteriserande frågeställning skapar bisarr epitet.
 

”Jesper, kan du inte 
stanna i Stockholm?”
 Längtan med en kärleksfylld själ,  hemresor och ömhet. 
 
FREDAG 17 FEBRUARI | DAG 19

Ska 
du alltid 
se sådär 
arg ut?”

Accentuerat sammanbiten medvetenhet misstolkas som arg.
 

MÅNDAG 20 FEBRUARI | DAG 22

TORSDAG 23 FEBRUARI | DAG 25LÖRDAG 11 FEBRUARI | DAG 13

MÅNDAG 30 JANUARI | DAG 1

TISDAG 31 JANUARI | DAG 2



Marginaler. Ljusrum runt satsytan i en trycksak.
Sid. 170. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Marginalförhållande. Proportionerna mellan de marginaler som omger 
satsytan. 
Sid. 170. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Marginalrubrik. Kantrubrik.
Sid. 170. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Mittaxeltypografi. Symmetrisk typografi.
Sid. 170. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Metrisk. Som avser metersystemet för beskrivning av vissa måttsenheter.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/metrisk (Maj, 2017)

Moiré. Störande mönster i bildtryck som uppträder då en tidigare  rastrerad 
bild, t. ex. ett foto ur en tidning, rastreras på nytt eller när rastren i fyrfärgstryck 
läggs i fel vinkel.
Sid. 171. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Nedryck. Ljusrum över rubrik eller överst på sida, t. ex. vid kapitelstart.
Sid. 171. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Nedryckare. Tidnings- och webbvärldens namn på en under rubrik. Ned-
ryckare används ibland för att förtydliga huvudrubriken eller ange vinkeln.
sv.wikipedia.org/wiki/Tidningsrubrik (Maj, 2017)

Nedslag. Enhet för omfångsberäkning av manus. Varje bokstav,  siffra, skilje-
tecken och ordmellanrum räknas som ett nedslag. *

Negativ text. Vit text på svart botten.
Sid. 171. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Ombrytning. Samordning av satt text och bilder till sidor för tryck. *

Omfångsberäkning. Utrymmeskalkylering av exempelvis ett manuskripts 
omfång (antalet nedslag). Kan också vara hur många sidor ett manus kommer 
att omfatta vid sättning i en viss stil, grad, satsbredd och radavstånd. Innefattar 
även beräkning för illustrationer. *

Omfång. Antalet sidor i en trycksak. *

Offset. Den grafiska tekniken har förändrats drastiskt under de senaste 
åren. I dag är tryckning nästan alltid detsamma som  offset, även om utrustning 
för andra metoder finns kvar på många håll. Offset används för de mest skilda 
slag av trycksaker, både stort och smått. Tryckmediet är en helt plan offset-
plåt med en bild av både text och illustrationer som överförts till plåten på 
fotografisk väg eller med ctp (computer to plate). Plåten är preparerad så att 
färggivande partier är vattenbortstötande medan övriga partier av plåten kan 
behålla den fukt som löpande tillförs plåten under tryckningen. Både tryck-
ande och icketryckande partier ligger i samma nivå. Offsetfärgen är fetthaltig 
och tas därför inte emot av de fuktbelagda partierna på plåten. Tryckplåten  
överför sin bild till en gummiklädd cylinder, som i sin tur sätter av (offset) 
tryckbilden genom att pressa den mot papperet. *

Offsettryck. Världens mest använda tryckteknik på grund av den hög  kvalitén. 
Det är en indirekt tryckmetod som innebär att trycket först förs över från tryck-
plåt till gummiduk och sedan till papperet. Tryckplåten har två olika  egenskaper; 
en hydrofil, icke tryckande yta som attraherar vatten och en hydrofob, tryckan-
de yta som stöter bort vatten. Innan färgen läggs på  fuktas tryckplåten in med 
fuktvatten och färgen fastnar bara på den tryck ande, hydrofoba ytan. Man har 
ett tryckverk för varje färg som ska tryckas och vanligast är att man trycker med 
CMYK-färgerna i en tryckpress med fyra tryckverk; en fyrfärgspress.
tryckipedia.se/offsettryck/ (April, 2017)

Omslag. Utsidan på bok, häfte eller tidskrift, ofta tryckt på tjockare papper 
en inlagan.
Sid. 172. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Ordlista. Ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfat-
tade uppgifter om orden. Till skillnad från en ordbok ger en ordlista endast 
summariska betydelseuppgifter eller inga alls. Inriktningen kan vara mot t.ex. 
riksspråkliga, dialektala, fackspråkliga eller främmande ord. Ibland avses en 
förteckning över svårare ord i en text med förklaringar eller översättningar.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ordlista (April, 2017)

Original. Reproduktionsklar förlaga i form av text- eller illustrationsoriginal, 
t.ex. streckoriginal, halvtonsoriginal, kombinerade streck/halvtonsoriginal, fler-
färgs- eller fyrfärgsoriginal. Original som nästan alltid förekommer är bilder. *

Opacitet. Graden av ogenomskinlighet hos ett papper. Ju bättre opaci-
tet, desto högre ogenomskinlighet, och därmed mindre risk att trycket på ena 
sidan lyser igenom till den andra. *

Optisk. O'ptisk (grekiska optiko's ’som hör till synen’), som avser synen och 
synintryck, syn-, t.ex. optisk villa (synvilla).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/optisk (Maj, 2017)

Optisk kerning. Anpassning av avstånden mellan tecknen i en text som 
bygger på en optisk algoritm för individuell optimering av varje teckenavstånd, 
jfr metrisk kerning som bygger på teckenparstabeller.
Sid. 172. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Outline. Bokstavskontur, typsnitt med kontur runt tecknens kanter.
Sid. 172. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Paginering. Sidnumrering i ordningsföljd i böcker, broschyrer och tidningar.  *

Papper. En tunn filt av fibrer av cellulosa.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/papper (April, 2017)

Passmärke. Inställningsmärke för original eller film för exakt montering och 
passning vid flerfärgstryck. *

Pell numbers. In mathematics, the Pell numbers are an infinite sequence 
of integers, known since ancient times, that comprise the denominators of the 
closest rational approximations to the square root of 2. The sequence of Pell 
numbers begins with 1, 2, 5, 12, and 29. The numerators of the same sequen-
ce of approximations are half the companion Pell numbers or Pell–Lucas 
numbers; these  numbers form a second infinite sequence that begins with 
2, 6, 14, 34, and 82. Both the Pell numbers and the companion Pell numbers 
may be calculated by means of a recurrence relation similar to that for the 
Fibonacci numbers, and both sequences of numbers grow exponentially.
en.wikipedia.org/wiki/Pell_number (April 2017)

Plano. Ark in plano=ofalsat ark.
Sid. 173. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Plåt. Offsetplåtar är vanligen framställda i aluminium. Inom  kontorsoffset 
även av plast eller papper. En plåt som använts i en modern rulloffsetpress 
skickas till återvinning efter användning. *

Prepress. De produktionsmoment för en trycksak som ligger mellan form-
givning och tryckning.
Sid. 173. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Prima och Sekunda. Tryckarkets båda sidor. Prima är alltid framsidan.
tryckipedia.se/prima-och-sekunda/ (Maj, 2017)

Provtryck – fyrfärg. Kemiskt provtryck för kontroll av separerade  färgbil-
der eller hela sidor. *

Puff. En puff (artikelpuff) är en kort sammanfattning av en artikel  i en tidning 
eller liknande. Den syns ofta på en tidnings framsida  (förstasidespuff) och 
fungerar som reklam för materialet inuti  tidningen. Puffen är fristående från 
själva artikeln och syftar till att locka till läsning av – puffa för – den fullständi-
ga artikeln. I slutet av puffen finns det i papperstidningar en sidhänvisning till 
var man kan hitta den fullständiga artikeln. Puffens utformning har redan från 
början oftast syftat på något skrivet i form av en annons, notis eller  artikel. 
Den journalistiska betydelsen ovan, där man puffar för tidningens eget jour-
nalistiska material, är därför en utveckling  av grundbetydelsen 'reklam'. Och 
denna går i sin tur tillbaka till den äldre betydelsen av 'något uppblåst', 'upp-
blåsning' eller 'knuff'. På senare år har ordet ofta kommit att användas vid 
'uppmuntran'  mellan bekanta personer.
sv.wikipedia.org/wiki/Puff_(journalistik) (April, 2017)

Punkt. Typografisk måttenhet. En punkt (1p) = 0,376 mm. *

Radavstånd. El. kägel. Avståndet från baslinje till baslinje i en text.
Sid. 174. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Rak stil. En snittvariant med tecken vars staplar  är vinkelräta mot baslinjen, 
upprättstående och  därmed den mest lättlästa.*

Raster/rasterpunkter. Uppdelning av ett halvtonsoriginal i ett antal 
punkter  i varierande storlek genom rastrering. Traditionella  raster är 
regelbundet  uppbyggda och rasterpunkter finns i olika  former. Exempel 
på dessa är rund-, elliptisk och fyrkantspunkt. *

Rastertäthet. Ett raster kan vara fint eller grovt. Valet av rastertäthet beror 
på vilket papper och vilken tryckteknik som används. I princip gäller att desto 
finare papper, desto finare raster. I tidskrifter som trycks på bestrukna papper 
är rastertätheten 120–150 linjer per tum. För tryck på tidningspapper gäller 
80-110 linjer per tum, i vissa fall ännu grövre raster. *

Recto. Högersida, vanligtvis med ojämn pagina.
Sid. 174. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Redigering. Ändring i en text. Arbetet att färdigställa en text eller ett helt 
verk, redaktörskap (oräkneligt).
sv.wiktionary.org/wiki/redigering (Maj, 2017)

RGB/CMYK. Rgb är en förkortning av rött, grönt och blått och är grundfär-
gerna för digitala enheter typ scanner, digitalkamera eller bildskärm. Digitala 
bilder sparas som rgb. När man tryckan passar bilden omvandlas den till 
CMYK, dvs. Cyan, Magenta, Gul (Y) och svart (K). K på engelska syftar på 
svart som nyckelfärg (key-colour) för att förstärka kontrasten i bilden. *

Rubrik. Ursprungligen en i rött målad initial, begynnelserad eller överskrift 
i en handskrift, sedermera överskrift i allmänhet och i synnerhet den i pressen  
använda överskrift som med avvikande grad och ibland typsnitt vill locka 
 läsaren till brödtexten.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rubrik (Maj, 2017)

Råformat. Format som tas direkt ur pressen utan någon efter följande 
 trimning eller skärning. Utfallande bilder kan ej förekomma på trycksaker 
i råformat. *

Sanserif. Äldre namn: grotesk. Bokstavsform som saknar serifer och väx-
ellinje och har en jämntjock bokstavslinje utan kontrast mellan grund- och 
hårstreck. 
Sid. 175. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Satsbredd. Spaltbredd, grafisk benämning för radlängd, den bredd inom vil-
ken textspalter sätts, även om radbredden.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/satsbredd (Maj, 2017)

Satsyta. Grafisk term för det utrymme som på en trycksaks sida är avsett för 
i första hand texten. Till en boksidas satsyta räknas inte pagina, kolumntitlar, 
marginalrubriker o.d. Illustrationer kan i modern typografi placeras över hela 
sidan, inklusive satsytan.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/satsyta (April, 2017)

Sektionering. I vissa tabloidpressar kan sektionering förekomma. Det inne-
bär att två tidningar (”ryggar”) trycks samtidigt och att den ena automatiskt 
läggs in i den andra. Allt sker direkt i pressen. *

Sidombrytning. När text, grafik och bilder monteras på sidor kallas det sid-
ombrytning. *

Silver ratio. In mathematics, two quantities are in the silver ratio (also  silver 
mean or silver constant) if the ratio of the sum of the smaller and twice the 
 larger of those quantities, to the  larger quantity,  is the same as the ratio of the 
larger one to the smaller  one (see below). This defines the silver ratio as an 
irrational  mathematical constant, whose value of one plus the square root of 2 is 
approximately 2.4142135623. Its name is an allusion to the golden ratio; ana-
logously to the way the golden ratio is the limiting  ratio of consecutive  Fibonacci 
numbers, the silver ratio is the  limiting ratio of consecutive Pell numbers.
en.wikipedia.org/wiki/Silver_ratio (April, 2017)

Skärning. Innan tryckarken kan gå till bindning, måste de delas upp i mindre 
delar. Detta görs i s.k. giljotiner, skärmaskiner som  klarar många ark i taget. 
Giljotiner används även för renskärning av produkter som tidigare falsats och 
häftats – t.ex. tidningar och  tidskrifter. *

Spaltbredd. Anges i cicero och är det mått inom vilket textspalter  sätts. I tid-
ningar och tidskrifter varierar spaltbredden ofta mellan 30 och 60 mm. *

Spärrning. Att öka avståndet mellan tecknen i ett ord eller en text.
Sid. 177. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Standardformat. Enligt sis 014711 1.4.68. Serieformaten utgör till-
sammans ett system där A-serien är grundserie och övriga är hjälpserier till 
A-serien. A-B och B-serien är ISO-format. *

Stil/teckensnitt. En komplett uppsättning bokstäver, siffror och tecken i 
ett visst utseende med egen design och eget namn, t.ex. ”Baskerville”. *

Stokastiskt raster. Till skillnad från traditionell raster där punkterna har ett 
konstant avstånd och olika storlekar på rasterpunkterna  har stokastisk raster 
samma storlek på alla punkter med varierande avstånd. En mörk yta innehål-
ler många punkter, medan  en ljusare yta består av färre. Antalet punkter på en 
yta varierar beroende på om den ska vara mörk eller ljus. Rastermetoden ger 
en bättre skärpa än vanlig raster och minskar risken för moiré eftersom det 
inte finns några rastervinklar. Egentligen bör det kallas för FM-raster (Frek-
vensmodulerad raster) eftersom mönstret inte är stokastiskt (=slumpat).
tryckipedia.se/stokastiskt-raster/ (April, 2017)

Streckoriginal/bitmap. Ett original som endast innehåller  svarta och 
vita partier, t.ex. ”Streckgubbar”. Vanligast förekommande  streckoriginal är 
självfallet  text. *

Sättning. Omvandlingen av ett manus till typografisk text i ett visst tecken-
snitt. *

Teckensort. Beskriver olika varianter av ett  teckensnitt, t.ex. fet, halvfet, tre-
kvartsfet, extra fet, smalfet och mager. *

Tidningspapper. Billigare, trähaltigt papper med hög andel mekanisk massa 
som används bl.a. för dagstidningsproduktion. Papperet gulnar snabbt om det 
utsätts för ljus.
Sid. 178. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Tonplattor. Att trycka enhetliga färger i form av t.ex. tonplattor kan antingen 
göras med färdigblandade PMS-färger eller med hjälp av fyrfärgsblandning. 
Delfärgerna gult, magenta och cyan blandas i  olika proportioner, ibland till-
sammans med svart. På detta sätt går det att få fram mängder av färgnyanser, 
vilket gör att det nästan  alltid går att hitta fram till den önskade färgen. *

Tonplatta. Grafisk term för en yta med enhetlig, oftast ljus färgton i en tryck-
sak. Tonplattor används främst för att skilja ut en text, t.ex. en faktaruta, från 
den löpande texten.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tonplatta (Maj, 2017)

Tryckår. Uppgift om en trycksaks framställningsår, anges oftast på copy-
rightsida.
Sid. 179. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Typsnitt. Teckensnitt, grafisk term för en uppsättning av ett alfabets bokstä-
ver, siffror och andra tecken som givits en enhetlig formgivning.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/typsnitt

Tryckfärg. Färgvalet inför tryckning beror på vilket papper man valt, men 
även på vilken typ av press som skall användas. Vid arktryckning används 
också olika färgsorter. Vilket papper som skall användas till en viss tryck-
sak är ingalunda självklart. En trycksak, men andelen stiger med stigande 
upplaga. Ska slutprodukten  hålla högsta möjliga klass, eller räcker det med 
”godtagbar”? Vilken  livslängd skall den aktuella trycksaken ha? Är styrkan 
betydelsefull? Vilka speciella krav har kunden på utseende (effekter)? Är bild-
återgivningen en central fråga? Detta är bara några exempel på frågor man 
måste ställa sig innan papperet bestäms. *

Tryckyta. Den yta som maximalt kan användas för tryck. För utfallande bil-
der krävs att sidformatet är något mindre än maximal tryckyta. *

Tryckkvalitet. För alla tryckmetoder gäller att resultatet från tryckpressen 
skall ge ett så originallikt resultat som möjligt.  Kvalitetsnivån skall vara jämn 
och läsbarheten god. Olika faktorer påverkar tryckkvaliteten, såsom densitet, 
punktförstoring, kontrast, gråbalans, färgregister, glans, m.m. *

Typografi. (Av typ och en bildning. ’Skriva’), dels en kommunikationsprocess 
som använder tryckning som medium, dels själva den grafiska presentationen 
av text och bild i en trycksak.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/typografi

Typografera. Att utforma text för tryck eller skärm.
tryckipedia.se/typografera/ (April 2017)

Trähaltigt papper. Består i huvudsak av mekanisk massa som innehåller 
lignin. Det gör att papperet gulnar och därför har begränsad livslängd. Lignin 
är det bindemedel som binder ihop fibrerna i trä råvaran. *

Upplaga. Antal exemplar som tillverkas av en trycksak.
.tryckipedia.se/upplaga/ (Maj, 2017)

Utjämning. Avståndsjustering genom knipning och kerning  mellan bokstä-
verna så att de ser ut att vara på samma avstånd från varandra. Läs mer under 
knipning och kerning.
tryckipedia.se/utjamning/ (April, 2017)

Utskjutning. Sidornas placering på tryckplåten. Utskjutningsschemat visar 
t.ex. vilka sidor som har färgmöjlighet om en trycksak är sammansatt av sidor 
med respektive utan färg. *

Versaler. De ”stora” bokstäverna.

Verso. Vänstersida, vanligtvis med jämn pagina.
Sid. 181. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Vänsterställd text. Text satt med rak vänsterkant och ojämn högerkant. 
Jämför högerställd text.
Sid. 181. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Ytvikt. Ett mått för papper, som anger vikten för ett ark med ytan 1 kvadrat-
meter (1 m²). Vikten anges normalt i gram. Ibland hörs det synonyma uttrycket 
"gramvikt", vilket dock är en ologisk benämning och bör undvikas.
sv.wikipedia.org/wiki/Ytvikt (April, 2017)

Äkta uppslag. Ett äkta uppslag är två sidor i en trycksak som sitter ihop i 
ett och samma ark. Om man ska trycka en bild som sträcker sig över två sidor 
lämpar det sig att göra det på ett äkta uppslag. Jämför: falskt uppslag.
tryckipedia.se/akta-uppslag/ (April, 2017)

 

 *  alinea.se/media/guide_till_den_grafiska_produktionsprocessen_1_.pdf (Maj, 2017)

55gsm improved newsprint. 100% virgin fibre (not recycled),  ISO76 
brightness. Slightly heavier and brighter than standard newsprint.
newspaperclub.com/choose/paper-types (Maj, 2017)

Adressering och distribution. En tidning eller en trycksak är inte ”färdig” 
förrän den åtminstone nått sin tilltänkte läsare. *

A-format. Vanligaste pappersformatet för trycksaker i Europa.  Man får 
fram formaten genom successiv halvering av A0 (841 mm × 1 189 mm=1 
m2). Varje pappersstorlek är hälften så stor som den närmast större storle-
ken.  Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 delas. A4 det 
 vanligaste formatet är 210 x 297 mm. A1 594 x 841 mm. A2 420 x 594 mm.
tryckipedia.se/a-format/ (April, 2017)

Allusion. (Latin allu'sio, av allu'do ’skämta med’, ’leka med’), hänsyftning, 
anspelning. I skönlitteraturen är skilda former av allusion ett vanligt grepp. 
Av vår tids ledande poeter har inte minst T.S. Eliot odlat allusionen, bl.a. för 
att därmed knyta banden fastare med gångna tiders diktning och markera sin 
 förankring i en tradition. Varje text absorberar och transformerar en mängd 
andra texter, och allusionen är ett led i denna intertextualitet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/allusion (Maj, 2017)

Akzidenz-Grotesk. Ett transitionellt sans-serif-typsnitt som först  släpptes 
av H. Berthold AG 1896 under namnet Accidenz- Grotesk. Typsnittet Neue 
Haas Grotesk, som senare ändrade namn till  Helvetica, använde Akzidenz-
Grotesk som utgångspunkt.
sv.wikipedia.org/wiki/Akzidenz-Grotesk (April, 2017)

Anföringstecken. Citationstecken, liten streckmarkering (” eller »), som 
anger inledning eller avslutning av ett direkt citat. Tecknet används också för 
att utmärka en speciell, ofta ironisk användning av ett ord. Dessutom  brukas 
det för att markera upprepning av det ovanför stående i tabeller. Kring citat 
inuti citat sätts enkla anföringstecken (’); så utmärks oftast även ett ords 
betydelse. 
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anf%C3%B6ringstecken (Maj, 2017)

Ark. Ett stycke papper med kvadratiskt eller rektangulärt format; i boksam-
manhang används ordet om det papper som efter tryckning viks (falsas) till ett 
visst antal sidor. En bok trycks normalt i 8-sidiga, 16-sidiga eller 32-sidiga ark, 
beroende på format och papperstjocklek. Vanligast är det 16-sidiga bokarket. 
För att arken ska komma i rätt ordning när en bok binds placeras en arksigna-
tur nedtill på varje arks första sida; den innehåller boktitel (eventuellt nummer) 
och arkets ordningsnummer i boken (arksiffra).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ark-(tryck) (April, 2017)

Arkmontage/Plåtmontage. Montage av digitala filer på de sidor som 
ska förekomma på samma plåt. Vilka sidor som ska ligga på samma montage 
framgår av aktuellt utskjutningsschema. *

Avenir Next. The Avenir Next font family was designed by  Adrian  Frutiger 
in collaboration with Monotype Type Director Akira  Kobayashi. It was an 
expanded reworking of the original font family (released as an OpenType font 
with both oldstyle and lining figures) and received considerable acclaim upon 
its publication by Linotype  in 2004. The font was instantly successful in print 
and with its expanded range of characters and specific optimization, equally  
successful as an on-screen font. 
fonts.com/font/linotype/avenir-next/story (April, 2017)

Avstavning. Delning av ord i syfte att göra textens högermarginal jämnare 
eller fördelningen av tecken på olika rader jämnare.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avstavning (Maj, 2017)

Broadsheet. The largest newspaper format and is characterized  by long 
vertical pages. The term derives from types of popular prints usually  just of a 
single sheet, sold on the streets and containing various  types of material, from 
ballads to political satire.
en.wikipedia.org/wiki/Broadsheet (Maj, 2017)

Baslinje. Typografisk term för huvudlinjen i nederkant på de bokstäver som 
saknar underhäng, t.ex. a, b, c och död.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/baslinje-(2) (Maj, 2017)

Baslinjeraster. Synligt eller osynligt system av hjälplinjer som markerar tex-
tens/spaltens /sidans alla baslinjer. I många layout program finns kommandon 
som kan låsa texten till baslinjerastret.
Sid. 156. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Bigning och perforering. För att underlätta falsningen av tjockare papper 
och kartong, brukar man först göra en big, en inpressad linje där vecket ska 
läggas. Samma funktion har s.k. rillning, d.v.s. en trissa pressas ner i papperet 
eller kartongen. Perforering görs oftast i en separat perforeringsmaskin. *

Bildmontering. Det arbetsmoment som omfattar montering av en bild på 
en sida. Vid digital produktion monteras oftast låg upplösta kopior av bilden i 
dokumentet. *

Blankrad. Horisontellt ljusutrymme med radavståndets (kägelns) storlek.
Sid. 158. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Blåkopia/vitkopia. Ett korrekturavdrag i en färg på de färdiga sidorna före 
plåtkopiering. Ger beställaren möjlighet att kontrollera att all text finns med 
och att text, bilder och bildtexter är rätt  placerade. Vanligast är en kopia med 
blå färg och negativ text. Andra färger med positiv text förekommer också. 
Idag ersätts  blåkopia oftast av laserutskrifter. *

Breddvärde. Det utrymme i sidled som en viss bokstav upptar i fotosatsen. 
Breddvärdet anges i procent av nominell teckenbredd. Breddvärdet kan änd-
ras uppåt eller neråt, varvid stilen kondenseras eller expanderas. *

Brödtext. Den ”vanliga” texten i en tidning eller trycksak – det vill säga allt 
som inte är rubriker, mellanrubriker eller bildtexter. *

Bunt. När ordet bunt förekommer i samband med sats- och tryckyta avses 
den ofta otryckta men tryckbara spalten på någon centimeter som löper 
utmed tidningens rygg. *

Bulk. (Eng., ’volym’), mått på pappers eller papps volym i förhållande till 
dess vikt. Tjockt papper med låg vikt, t.ex. dags tidningspapper, har hög bulk. 
 Kompakt papper av högre kvalitet har låg bulk.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bulk-(pappers-) (Maj, 2017)

Byline. Namnet på journalist/skribent som skrivit artikeln som anges i 
anslutning till texten. Idag även vanligt att e-postadress anges. Vanligast i 
 tidningar och tidskrifter.
tryckipedia.se/byline/ (Maj, 2017)

Citat. (’Anföra’), ett mer eller mindre  ordagrant återgivande av en formulering 
eller passus från tidigare skrift eller tal. Ofta gäller det bekanta talesätt, såda-
na som samlats i citatsamlingar som t.ex. Pelle  Holms ”Bevingade ord” (1939 
och senare). Ibland kan ett citat utan särskild markering vara insmuget i en 
text eller ett anförande som en allusion, en vink till (den införstådde) läsaren/
åhöraren.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/citat (Maj, 2017)

CMYK. Ett kulörsystem som används vid fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare.  
CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart). 
Att cmyka en bild innebär att man färgseparera den för fyrfärgstryck. För var 
och en av de fyra tryckplåtar som behövs per sida i fyrfärgstryck framställer  
man en separat bildfil. När de olika färgtoner trycks på varandra bildas 
 färg nyanser.
tryckipedia.se/cmyk/ (April, 2017)

CC BY-SA. CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE DELA LIKA.  Licensen 
Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att 
använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt 
verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk uti-
från ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, 
alltså nya verk ska spridas under samma villkor. Alla nya verk som ska-
pas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som 
ursprungsverket.
creativecommons.se/om-cc/licenserna/ (Maj, 2017)

Comstock. Tecken, bokstavstecken med extra konturlinje. De kan vara 
ytterkonturerade outline, innerkonturerade inline eller  mittkonturerade online.  
Outline är det vanligaste och består av enbart konturlinje  som följer bok-
stavens form utanför tecknets egen fethet.  *

Dagstidning. Periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning 
bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter. Dagstidningar skiljer 
sig vanligen från andra tidningar, t.ex. veckotidningar, genom kraven på aktua-
litet, bredd i innehållet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagstidning (April, 2017)

Datum. (Latin, egentligen ’givet’, ’det givna’, en form av do ’ge’), ursprung-
ligen ett ord med viss förstärkande innebörd vid underskrift av officiella 
dokument.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/datum (Maj, 2017)

Densitet. Densitet är ett värde på tryckfärgens förmåga att absorbera 
 infallande ljus. Desto högre densitetsvärde desto mer färg. Fulltonsdensiteten 
varierar beroende på typ av tryckförfarande och papper. Med påsiktsdensito-
meter mäts varje tryckfärg med ett  färganpassat filter. *

Digitalt provtryck. Idag finns det mycket avancerade maskiner  för elek-
troniskt provtryck i fyrfärg. Provtrycket kan i vissa fall göras på samma papper 
som den aktuella trycksaken ska tryckas på. Provtrycksmaskinen program-
meras också med den punktförändring och den färgdensitet som den aktuella 
tryckpressen har. Det gör att provtrycket och den slutliga trycksaken kan bli 
näst intill identiska. *

Dummy. Otryckt prov på trycksak för att få en uppfattning av omfång, format 
och papper. *

Efter tryckning. När de färdigtryckta produkterna lämnar tryckpressarna, 
tar den viktiga efterbehandlingen vid. Den omfattar arbetsmoment som skär-
ning, bigning, perforering, falsning och  häftning, liksom prägling, stansning, 
adressering och lackering/laminering. Åtgärder som ger trycksaken dess 
slutliga form. Vissa av dessa arbetsmoment kan göras maskinellt och i direkt 
anslutning till tryckningen, andra kräver egna specialmaskiner. *

Falskt uppslag. I en klamrad tidning kan bara mittsidorna utgöra ett äkta 
uppslag. Bilder och texter som går över två sidor på andra ställen i tidningen 
är ”falska” uppslag och kan sällan linjera exakt. *

Falsning. I falsmaskinerna viks arken efter det utskjutnings schema som 
bestämt sidornas placering på tryckplåten. I rotations pressar finns falsmeka-
nismen i pressen, som falsar och skär pappersbanan. *

Fibonaccis talföljd. En speciell följd av heltal som är uppkallad  efter den 
italienske matematikern Leonardo Fibonacci. Fibonaccis talföljd börjar  med 
talen 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och 34. Man räknar ut nästa tal i följden genom 
att ta summan av de två närmast föregående. Från början blir det 0 + 1 = 1. 
Sedan fortsätter det med 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 
8 + 13 = 21 och 13 + 21 = 34. Och man ser att det snabbt blir allt större tal. 
Nästa  tal efter 34 blir 21 + 34 = 55. Och så kan talföljden fortsätta hur länge 
man vill.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fibonaccis-talf%C3%B6ljd (April, 2017)

Figursättning. Om du har en bild eller en figur i en textmassa kan man låta 
texten följa figurens konturer.
tryckipedia.se/figursattning/ (Maj, 2017)

Font. En uppsättning tecken i ett visst teckensnitt som finns lagrad digitalt. 
Normalt innehåller ett teckensnitt en uppsättning med fyra vikter: normal, kur-
siv, fet och fetkursiv. *

Fotografi. Bild framställd genom fotografering. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fotografi-(1) (Maj, 2017)

Framsida. Viktigaste sida av föremål mest använd, utsmyckad, framträdande. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/framsida (April, 2017)

Försättsblad. De två blad i en trådbunden bok som binder samman pärmen 
och bokblocket (inlagan). Bladen är till för att dölja pärmöverdragets invik.
tryckipedia.se/forsattsblad/ (April, 2017)

Före tryckning/prepress. Prepress eller förpress, går ut på att text, gra-
fik och bild ska byggas ihop till sidor. Dessa sidor anpassas för tryckning och 
skrivs ut på film eller direkt till plåt. *

Gemener. De ”små” bokstäverna. *

Grad. Storleksangivelse för teckensnitt. Anges i typografiska ”punkter”  (p) 
eller millimeter. *

Grafisk. ”Som visas genom bild” – skrivkonst eller trycksaks produktion, som 
presenterar information med hjälp av illustrationer. En grafiker är någon som 
arbetar med formgivning, typografi eller tryck.
tryckipedia.se/grafisk/ (April, 2017)

Gyllene snittet. Populär benämning på en uppdelning av en sträcka i två 

delar så att hela sträckan a+b förhåller sig till den större  delen b som den 
större delen b till den mindre delen a, dvs. så att (a+b) : b = b : a. 
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gyllene-snittet

Halvtonsrepro/rastrering. Ett svartvitt fotografi innehåller en skala av 
gråtoner, tillsammans med helt svarta och helt vita partier. Dessa gråtoner 
måste brytas upp i en massa punkter med hjälp av ett raster, större i mörka 
partier och mindre i ljusa, för att kunna tryckas. Det färdiga resultatet ger ett 
intryck av att ha tryckts med olika gråa toner, trots att bara en svart färg har 
använts. *

Hängande indrag. Styckeindrag där rad 1 börjar i vänsterkant, rad 2 och 
följande med indrag. Används ofta i litteraturlistor, register och dyl. Uppställ-
ningen i denna ordlista är gjord med hängande indrag.
Sid. 158. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Horunge. Utgångsrad (den sista, kortare, raden i ett stycke) som hamnar 
överst på sida eller i spalt. Kallas ibland dubbel horunge för att skilja på enkel 
horunge, förstarad i stycke med indrag som hamnar längst ner på sida eller i 
spalt. Svensk typografi har sällan betraktat den enkla horungen som ett fel.
Sid. 166. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Hårt mellanslag. Mellanslag i ordbehandlings- och layout program som hål-
ler samman ord eller teckengrupper så att de inte kan delas vid radslut.
Sid. 166. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Hängande interpunktion. Satt spalt där vissa skiljetecken (divis, 
citattecken m.fl.) i början eller slutet av en rad sätts något förskjutet ut i margi-
nalen för att ge kanten ett optiskt jämnare intryck.
Sid. 166. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Indrag. Blankutrymme i början eller slutet av satt rad, t.ex. kant indrag, första-
radsindrag, hängande, indrag, textberoende indrag.
Sid. 167. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Ingång. I typografi är en ingång ett eller flera ord i början av artikeln  (bröd-
texten) som markeras med särskild stil. Det kan vara halvfet stil eller kapitäler, 
eller en lite större stil. Ibland är det hela första raden. En ingång är alltså strikt 
talat ingen rubrik, men har likheter med ingångsrubriker; den har samma 
funktion (grafiskt och för att leda läsarens ögon rätt) som anfangen. Första  
meningen  i artikeltexten kallas ibland också för ingång, även om den inte 
 markeras typografiskt.
sv.wikipedia.org/wiki/Tidningsrubrik (Maj, 2017)

Inledningssidor. De första sidorna före huvudtexten i en bok: smutstitel, 
frontespis, titelsida, copyrightsida.
Sid. 167. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Intertextualite't. (Av inter- och text), litteraturteoretisk term som innebär 
att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intertextualitet (Maj, 2017)

Kerning. Att justera bokstavspar där visuellt onormala avstånd uppkommit 
mellan bokstäverna, för att det skrivits i versaler. Detta görs oftast på större  
rubriker där bokstävernas utformning gör att de ser ut att vara längre eller 
närmare från varandra än andra bokstavspar t.ex. AO eller VA.
tryckipedia.se/kerning/ (April, 2017)

Klammerhäftning/klamring. Vanligaste metoden att få en trycksak 
eller tidning att ”hänga ihop” är att metallhäfta den med klammer genom 
ryggvecket.  *

Knipning. Generell minskning av mellanrummet mellan tecken vid foto-
sättning, speciellt av rubriker. Avsikten är att åstadkomma en mer harmonisk 
typografisk ordbild. *

Korrektur. Vid traditionell trycksaksproduktion arbetas det vanligtvis med 
två typer av korrektur – spaltkorrektur och sidkorrektur. Spaltkorrektur är 
avdrag på satt och ombruten spalt för korrekturläsning hos beställaren. Vid 
komplicerad sättning krävs ofta flera korrekturomgångar. Sidkorrektur  är 
avdrag på ombruten sida för slutligt godkännande av beställaren. 

 Korrigeringar i sidkorrektur kan ibland vara mer tidskrävande än 
korrigeringar  i spaltkorrektur, beroende på att ny sidombrytning kan bli 
 nödvändig. *

Korrekturtecken. För att den som genomför korrekturändringar  ska kunna 
göra ett så bra jobb som möjligt, är det av största vikt att anvisningarna är tyd-
liga och lätta att förstå. *

Kvartsfals. Ibland kallat postveck, innebär att trycksaker i tabloid eller 
A3-format falsas en gång på mitten. *

Kägel. En gammal term som betecknade blytypens eller sätt maskinradens 
höjd, men som numera används för radavståndet. *

Källhänvisning. Hänvisning till källskrift(er) i vetenskapl. 
uppsats e.d.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/k%C3%A4llh%C3%A4nvisning (Maj, 2017)

Layout. Disposition av trycksak, arrangemang av text, bild och andra grafiska 
element på en sida eller uppslag. Ibland också i betydelsen layoutskiss.
Sid. 169. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Liggande och stående format. Standardformaten anges  normalt som 
stående. För att markera liggande format skrivs ett versalt B efter basbeteck-
ningen. Om en trycksak ska vara i  liggande a4, alltså 297 x 210 mm, skrivs 
det som A4B. Bredd måttet anges alltid först. *

Lik. Korrekturterm: saknade ord, meningar eller stycken i en text.
Sid. 169. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Linjär. Sansserif.
Sid. 169. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Ljushet. Ett pappers ljushet uttrycks ofta som ISO-värden, i  procent. Ju 
högre värde desto ljusare. *

Mallsida. Speciell sida i layoutprogram som används för att skapa dokumen-
tets genomgående struktur, med format, marginaler, paginaplacering, m.m.
Sid. 170. ORDLISTA. TYPOGRAFISK HANDBOK. Christer Hellmark. Ordfront förlag (Stockholm 2006)

Manus/manuskript. Innehåller den  skrivna delen av en   trycksak, bokstä-
verna och orden, och utgör förlagan för det  kommande sättnings arbetet. Ett 
manus kan förekomma både på papper, maskinskrivet eller som datautskrift, 
och på något  datamedium. *





Du gav mig en chans att säga
allt det jag aldrig sagt

Du gav mig att en chans att ge dig
allt det jag aldrig ger dig
Dom små små orden är svåra ord
Och de hårda orden är enkla ord
Jag fick chansen, du gav mig chansen…
CHANS. B-SIDOR 95-00. Kent (2000).

kent.nu/latar/chans/ (April, 2017)



Varför ska  
man alltid 

försöka  säga något 
’roligt’, något ’trevligt’  
när man samtalar. 
Det är något sorts 
trevlighetsraseri …  
Alla människor  skall  
le och säga lustig-
heter. Annars är man 
en  tråkmåns.
  Sidan 39. TIDEN VÄNTAR INTE. Pär Rådström. Google  Commerce Ltd. (2011).

Hälsning. En hälsning är ett budskap som framförs av 
människor  som möts eller skiljs åt i syfte att markera  vänskap 
eller social  status. Hälsningar  kan framföras med ord  
eller  gester. 
sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsning (Februari, 2017)

Idiomatisk. Karakteristisk för ett visst språk, i enlighet med 
 normerna för ett språk.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/idiomatisk (Februari, 2017)

Komplex fråga. Retorisk  rävsax eller ledande fråga 
( presupposition) är en typ av argumentationsfel som innebär att 

den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en  fälla. 
Ett vanligt sätt att bemöta komplexa frågor är att inte besvara  
dem (t.ex. med ett enkelt ”ja” eller ”nej”), utan istället utmana 
 antagandet som ligger bakom frågan.
sv.wikipedia.org/wiki/Komplex_fr%C3%A5ga (Februari, 2017)

Artighet. (Äldre: Hövlighet) kan lämpligast beskrivas som 
 praktiskt  tillämpad etikett i syfte att underlätta  umgänget med 
andra människor. 

I grunden handlar artighet om att visa andra människor respekt 
på ett sätt så att de känner sig respekterade.
sv.wikipedia.org/wiki/Artighet (Februari, 2017)

Social kompetens. Social kompetens  
handlar om en  individs förmåga  (kompe-
tens) att samspela  med andra individer, 
 företrädesvis med andra personer.

Social kompetens förväxlas ofta med att 
vara utåtriktad  eller  pratglad. Det finns ingen  
exakt beskrivning av vad social  kompetens 
är, men i  enkla ordalag handlar social kompe-
tens mycket om att kunna lyssna aktivt och ta 
till sig av det andra säger, att kunna  tala så att 
andra blir intresserade  och förstår, samt att 
visa hänsyn till andra och kunna sätta sig in  
i andra  individers känslor.
sv.wikipedia.org/wiki/Social_kompetens (Februari, 2017)

Introversion. (’Vända’, ’vända sig’), 
 personlighetsdrag som  innebär  inåtvändhet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/introversion (Februari, 2017)

Spänning. Känsla av både (viss) rädsla 
eller nervositet och lust  orsakad av äventyrlig  
 handling.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sp%C3%A4nning (Februari, 2017)

Ärlig. Håller sig till sanningen i  fråga om den 
yttre verklig heten; om person, utsaga. Att ange 
äkthet som svarar mot en inre  övertygelse.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%A4rlig (Februari, 2017)

Gensvar. Svar som innebär ett vederläg-
gande. Bemötande,  tillbakavisande, genmäle, 
replik.
SPALT G 309 BAND 10. SAOB (1928)

saob.se/artikel/?seek=gensvar&pz=1#U_G221_98094 (Februari, 2017)

Effekt. Utförande, verkställighet,  fullbordan, 
verkan, följd, påföljd.
SPALT E 60 BAND 7. SAOB (1917) 

saob.se/artikel/?seek=Effekt&pz=1#U_E1_65352 (Februari, 2017)

Osäker. Vars utveckling inte är självklar om 
process.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/os%C3%A4ker (Februari, 2017)

Ängslig. Som känner ängslan  för viss utveck-
ling. Ofta som  karaktärsdrag (’hen är alldeles 
för ängslig av sig för att kunna göra  karriär’). 
Om handling vanl. i  fråga om att undvika miss-
lyckande, ogillande.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%A4ngslig (Februari, 2017)

Social fobi. Intensiv, irrationell  rädsla för och 
undvikande av  situationer (t.ex. att tala inför 
publik) där man står i centrum för andras upp-
märksamhet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-fobi (Februari, 2017)

Obefogat. Som inte grundas på  
övertygande skäl enl. ngn rimlig  värdering.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/obefogad (Februari, 2017)

Vara ute och cykla. (Idiomatiskt)  ha gravt 
missuppfattat något, ofta till den grad att 
 situationen kan  upp fattas som humoristisk.
sv.wiktionary.org/wiki/vara_ute_och_cykla (Februari, 2017)

”Hur är det med dig?”
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Kommentar. En (kortare) bit information som en  person 
 lagrar eller framför i  syfte att ange en (ofta spontan)  reaktion 
på något, eller i syfte att förklara något.
sv.wiktionary.org/wiki/kommentar (Februari, 2017)

Osanning. Påstående som inte överensstämmer med 
 verkligheten.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/osanning (Februari, 2017)

Oförstånd. Dåligt omdöme,  dumhet,  nonsens, brist på 
 insikter.
SPALT O 418 BAND 18.  SAOB (1949)

saob.se/artikel/?seek=of%C3%B6rst%C3%A5nd&pz=1#U_O283_143156 (Februari, 2017)

Grötmyndig. Beter sig överlägset och befallande; som 
 orättmätigt gör sig viktig; stor i munnen.
sv.wiktionary.org/wiki/gr%C3%B6tmyndig (Februari, 2017)

Egocentrism. (Av ego och centrum)  be  tecknar i Jean 
 Piagets utvecklings psykologi en oförmåga hos det lilla barnet 
att föreställa sig ett annat  perspektiv än sitt eget.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/egocentrism (Februari, 2017) 

Förnärmad. Stött p.g.a. nonchalant  bemötande.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rn%C3%A4rmad (Februari, 2017)

Plikt. Lydnad, hörsamhet, under dånighet; särsk. i uttr. vara l. 
stå i plikt hos l. under ngn l. i ngns plikt, (på grund av ed l. löfte) 
vara skyldig  ngn lydnad.
SPALT P 1156 BAND 20. SAOB (1953)

saob.se/artikel/?seek=Plikt.&pz=1 (Februari, 2017)

Kollision. Konflikt mellan plikter (moraliska  krav på ngn o. d.) 
som äro så beskaffade att de icke kunna fullgöras  samtidigt.
SPALT P 1156 BAND 20. SAOB (1953)

saob.se/artikel/?seek=KOLLISION#U_K1761_135151 (Februari, 2017)

Omöjlig. (Med hänsyn till ngns prestations förmåga l. de 
 allmänna natur lagarna) icke kan göras l. utföras l. realiseras l. 
ske; som icke låter sig göra l. icke står i ngns förmåga; ogörlig, 
outförbar, ovärk ställbar.
SPALT O 942 BAND 19. SAOB (1950)

saob.se/artikel/?seek=om%C3%B6jlig&pz=2#U_O811_140795 (Februari, 2017)

Obekväm. Om person som ställer till besvär och tråkigheter. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/obekv%C3%A4m (Februari, 2017)

Konflikt. Ett ord som används inom  psykologin och som 
 syftar på den kamp som man kan uppleva i sitt inre. En konflikt 

kan vara att en person måste välja mellan två  alternativ eller 
bestämma sig för vad hon eller han ska göra.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konflikt (Februari, 2017)

Gränslös. I psykologiska och psykiatriska  sammanhang 
avses vanligen att vara okänslig  för vad andra uppfattar 
som lämpligt och olämpligt i tal och sätt att vara. Exempel är 
 impulsivt, stökigt,  expansivt beteende utan känsla för andras 
reaktioner eller integritet. 
psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=gr%C3%A4nsl%C3%B6s (Februari, 2017)

Egodepletion. ’Uttömning av jaget’, användes  sedan 
1990-talet inom  psykologin för det tänkta tillståndet när 
en människa  tömt sina psykiska energier. Bygger på den 
 freudianska uppfattningen att jagets energi förråd är ändliga 
och att dessa ändliga  resurser styr jagets vilja. Ett försva-
gat jag leder, enligt Freud, till att detet och över jaget tar över 
jagets  uppgifter. Baumeisters  teori går ut på att viljestyrka  är 
beroende  av en psykisk  energi, och att denna  tillfälligt  kan 
 avmattas i samband med olika  former av  kognitiva uppgifter 
och utövning av  viljestyrka, även sådana uppgifter som handlar  
om att kontrollera sina  känslor.

Vid till exempel extrem eller  långvarig stress, koncentration 
eller sömnbrist, menar  Baumeister att egot töms  varvid själv-
kontrollen minskar. Vid minskad  självkontroll försämras många 
 medvetna och viljestyrda  processer, till exempel   viljestyrda val, 
att ta kontroll över en  situation, eller att vara beredd på och 
 initiera nya utmaningar. 

Istället  blir det svårt att motstå frestelser eller att avhålla  sig 
från att följa motiverade  men oönskade  responser på olika sti-
muli. Att motstå impulser från detet och överjaget som både är 
motiverade och oönskade är, menar Baumeister, psykiskt kost-
samt.
sv.wikipedia.org/wiki/Egodepletion (Februari, 2017)

Upptagen. (Om person) Som utför en  aktivitet för tillfället 
och därmed inte kan påbörja en ny aktivitet.
sv.wiktionary.org/wiki/upptagen (Februari, 2017)

Identitet. Självbild, medvetenhet  om sig själv som en unik 
individ. Identitet består i första hand av  medvetenhet om sitt 
jag, dvs.  upp levelsen att vara levande. Identitet  är en självklar 
känsla av att man är en egen  person med egna egenskaper, 
tankar,   åsikter och en egen personlighet. 

Man kan också säga att identitet är en självklar känsl a av att 
kunna  vara sig själv och att våga stå för den man är. Man ska-
par sin  identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på  olika 
sätt. Med omvärld menas människor man möter, intryck man 
får och erfarenheter man gör. Sådant gör att man börjar se på 

sig själv i förhållande till det man upplever och 
att man kan jämföra sig med omvärlden. Man 
börjar tänka på vad man tycker är viktigt, vad 
man gillar och inte gillar, vad man står för, och 
så vidare.

Man utvecklar alltså en självbild – hur man 
ser på sig själv – och det är genom den som 
man bygger  sin  identitet.

Självbilden formas också av hur man 
blir behandlad av andra människor.  Det 
är extra viktigt  att bli bekräftad  av viktiga 
per soner i ens liv. Det visar att man är bety-
del sefull och viktig och genom det får man en 
stärkt självbild.
sv.wikipedia.org/wiki/Identitet (Februari, 2017)

bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/ (Februari, 2017)

Karaktär. Karaktär  betecknar  en  persons 
kännetecken,  egenskaper eller läggning, 
sådant som ”karakteriserar”  personen.
sv.wikipedia.org/wiki/Karakt%C3%A4r (Februari, 2017)

Påve. Av latinets papa, ”fader”, är titeln 
för biskopen av Rom, tillika Katolska  kyrkans 
högste ledare. Själva ordet ”påve” kunde förr 
även användas om andra höga  kyrkoledare.
sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ve (Februari, 2017)

Upplysning. Det att förse (ngt) med ljus. En 
filosofisk och litterär riktning som framhävde  
det undersökande förnuftet i motsats till 
fördomar. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/upplysning (April, 2017)
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Att försöka hänga med           dig är på samma nivå 
som att försöka         hänga med



Var har du köpt den där dräkten 
Har du stulit den av Gud 
Eller skänker han dom gratis,  
till såna som du.
  HUD. Havsänglar. Kent (1992).

songmeanings.com/songs/view/3530822107858737721/ (April, 2017)

Utseendekomplex. Obefogad uppfattning om att man ser 
 avvikande ut.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utseendekomplex (Februari, 2017)

Tvivla. Misstänka att någon information är falsk; misstänka falsk; 
inte lita på. 
sv.wiktionary.org/wiki/tvivla (Februari, 2017)

Syna. Noggrant och kritiskt betrakta eller undersöka. (Poker) 
begära att få se motspelares kort och samtidigt satsa lika mycket 
som denne.
sv.wiktionary.org/wiki/syna (Februari, 2017)

Attribut. Egenskap som beskriver något. Ord, fraser och 
 satser som beskriver eller bestämmer och ibland kongruerar 
med  huvudordet i en fras. Attribut används i sammanhang av en 
 symbolik som används för att gestalta och identifiera en person 
eller en företeelse.  
sv.wikipedia.org/wiki/Attribut_(symbol) (Februari, 2017)

sv.wiktionary.org/wiki/attribut (Februari, 2017)

Värde. Intrinsikalt värde – inom filosofin begrepp för när något har 
ett värde i sig, ett värde som inte vilar på att det kan användas till att 
uppnå något annat.

Instrumentellt värde – inom filosofin begrepp för när något har 
ett värde på grund av sina effekter

Värdering (sociologi) – en uppfattning om önskvärdheten hos ett 
visst tillstånd.
sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rde (Februari, 2017)

Brand. A brand is a name, term, design, symbol, or other feature  
that distinguishes one seller’s product from those of others. 
Brands are used in business, marketing, and advertising. A brand 
is any name, design, style, words or symbols used singularly or in 
combination  that distinguish one product from another in the eyes 
of the customer.
en.wikipedia.org/wiki/Brand (Januari, 2017)

Estetik. Ett ämne där man studerar hur människor uppfattar något 
med sina sinnen. Ofta handlar det om att studera det sköna och 
hur det tar sig uttryck. Vilka ord man kan använda för att beskriva  
konst med mera. Dessutom kan man undersöka vad som gör att 
människor  tycker att något är vackert eller tilltalande.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/estetik (Februari, 2017)

Plagg. (Textil) föremål som är format efter och bärs i anslutning till 
(ngn del av) kroppen i värmande eller skyddande syfte.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/plagg (Februari, 2017)

Äganderätt. Äganderätt är en idé om ett materiellt rättighetsan-
språk, där ägaren besitter kontrollmakt över en individuellt bestämd 
materiell sak, en egendom, med vissa befogenheter. Ägande rätten 
är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén 
till ett fysiskt föremål. Det är en idé om en rätt att fritt förfoga över 
en individuellt bestämd fysisk sak i alla hänseenden som inte är 
 särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt.
sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gander%C3%A4tt (Februari, 2017)

Förvånad. Känslomässigt reagerar såsom inför ngt oväntat.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rv%C3%A5nad (Februari, 2017)

Bortkollrad. Få (ngn) att tappa omdömesförmågan genom sin 
charm och utstrålning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kollra-bort (Februari, 2017)

Instämmande. Uttrycka samma åsikt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inst%C3%A4mma (Februari, 2017)

Passande. Lämpliga egenskaper i det givna sammanhanget.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/passande (Februari, 2017)

Komfortabel. Om föremål l. anordning: som väcker  
känslor av  trevnad.
SPALT K 1931 BAND 14. SAOB (1936)

saob.se/artikel/?seek=komfortabel&pz=1#U_K1761_183077 (Februari, 2017)

Tack. Det enklaste uttrycket för erkänsla.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tack-(1) (Februari, 2017)

Good feeling  
Won’t you stay with me  
just a little longer 
It always seems like your leaving 
When I need you here  
just a little longer. 
GOOD FEELING. VIOLENT FEMMES. Violent Femmes (1983)

azlyrics.com/lyrics/violentfemmes/goodfeeling.html (April, 2017)

Magkänsla. Upplevelse av omedelbar övertygelse, som inte är 
resultatet av medvetna resonemang eller rationell kalkyl.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/magk%C3%A4nsla (Februari, 2017)

Glad. Om person som känner. Uppfylld av glädje. Fråga om mera 
tillfällig sinnesbeskaffenhet. Bestämning angivande anledningen till 
glädjen. Framkallar glädje, glädjebringande, glädjande.
SPALT G 500 BAND 10. SAOB (1929)

saob.se/artikel/?show=glad&unik=G_0441-0033.fgj7&pz=3 (Februari, 2017)

Influens. Påverkande faktor ofta intellektuell e.d. och mer el. 
 mindre indirekt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/influens (Februari, 2017)

Självsäker. Är nöjd med och tror på sig själv, sina kunskaper och 
färdigheter, mår bra av det, och vågar stå för sin personlighet, sina 
kunskaper och sina handlingar.
sv.wiktionary.org/wiki/sj%C3%A4lvs%C3%A4ker (Februari, 2017)

Slutsats. (Logik, allmänt) påstående som följer av andra,  
tidigare nämnda, påståenden.
sv.wiktionary.org/wiki/slutsats (Februari, 2017)

”Vilken fin tröja du har!”
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 friterade 
tillsammans!”

 ”Vi kan vara 

Vi. Jag och de andra i den grupp som talaren etc. räknar sig  
till; med el. utan innefattande av lyssnaren. för att särsk. fram häva 
 lyssnarens etc. närvaro el. (inte självklara) grupptillhörighet: vikänsla. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vi-(1) (Februari, 2017)

Förslag. Angivande av lämpligt handlingssätt eller tänkbar 
 möjlighet ofta i praktiken liktydigt med rekommendation.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rslag-(1) (Februari, 2017)

Potentiell. Möjlig; slumrande; som finns latent.
sv.wiktionary.org/wiki/potentiell#Adjektiv (Februari, 2017)

Kärlek. Det händer saker i kroppen när du är kär, som att det 
kan kännas varmt, härligt och pirrigt. Du kan också känna dig pigg, 
modig och lycklig, eller lugn och harmonisk. Du kan få svårt att 
 koncentrera dig, eller tänka på annat än den eller dem du är kär i. 
umo.se/sv/Karlek--vanskap/Foralskelse-och-karlek/ (Februari, 2017)

Tillgivenhet. Ömhet eller affektion är ett sinnes- eller kropp-
stillstånd som ofta förknippas med en känsla eller typ av kärlek. 
Tillgivenhet har givit orsak till ett antal grenar inom filosofi och 
 psykologi angående: känsla (popularitet: kärlek, hängivenhet etc.), 
sjukdom, påverkan, tillstånd att vara (filosofi) och sinnesstämning 
(psykologi). ”Tillgivenhet” används generellt för att viga en känsla 
eller typ av kärlek som är värd mer än sympati eller vänskap.
sv.wikipedia.org/wiki/Tillgivenhet (Februari, 2017)

Samhörighet. (Känsla av) närhet och likhet i förh. till annan 
 företeelse; ofta på djupt och ibl. på mystiskt plan.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samh%C3%B6righet (Februari, 2017)

Välkommen. Interjektion som används för att få en annan  
 individ eller institution att känna sig väl till mods. Äger tillträde till 
något eller som önskas på en viss plats eller i en viss situation.
sv.wiktionary.org/wiki/v%C3%A4lkommen (Februari, 2017)

Förväntan–värde. (Engelska expectancy–value), begrepp som 
används inom psykologiska teorier utgående från att människors  
motivation att utföra en viss handling speglar värdet hos de 
 konsekvenser som handlingen kan förväntas leda till.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rv%C3%A4ntan-v%C3%A4rde (Februari, 2017)

Ställningstagande. Det att uttrycka viss åsikt i viss fråga, vanl. 
innebärande att man stöder ngn part i en strid.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/st%C3%A4llningstagande (Februari, 2017)

Stötta. (Även reflexivt: stötta sig) stödja med hjälp av stöd för att 
hålla något uppe. (Överfört, även reflexivt: stötta sig) hjälpa genom 
att finnas till hands; visa medkänsla för någon.
sv.wiktionary.org/wiki/st%C3%B6tta (Februari, 2017)

Val. Är ett möjligt beslut. För att ett val ska äga rum krävs minst 
två alternativ att välja mellan. Valet har en central position inom 
existentialismen.  Enligt denna filosofiska ståndpunkt definierar 
människan sig själv genom sina val, vilket ger upphov till ångest.
sv.wikipedia.org/wiki/Val_(filosofi) (Februari, 2017)

Handling. Term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/handling (Februari, 2017)

Hemresa. (Längre och med färdmedel utförd) resa från en 
 specifik plats till hemmet.
sv.wiktionary.org/wiki/hemresa (Februari, 2017)

Längtan. Starkt inre behov av ngt som man en tid varit utan.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l%C3%A4ngtan (Februari, 2017)

Gud uppfinn nåt nytt 
Som gör det lätt att hålla ut 
Nåt för dom som väntar 
Dom som orkar vänta.
NÅT FÖR DOM SOM VÄNTAR. DET STORA KALASET. Olle Ljungström (1998)

genius.com/Olle-ljungstrom-nat-for-dom-som-vantar-lyrics (April, 2017)

Möte. Det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller 
ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, 
har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst 
brukat skilja mellan goda och onda möten.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/m%C3%B6te (Februari, 2017)

Omfamna. Trycka (ngn eller ngt) mot den egna kroppen med 
hjälp av armarna vanl. för att visa ömhet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omfamna (Februari, 2017)

Tranquillity. (Also spelled tranquility) is the quality or state of 
being tranquil; that is, calm, serene, and worry-free.
en.wikipedia.org/wiki/Tranquillity (Februari, 2017)
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Planering. En process, som innebär att nå ett framtida mål genom ett 
 systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter. 
sv.wikipedia.org/wiki/Planering (Febrauari, 2017)

Stress. (I fackspr.) Om spänning l. tryck (som åstadkommer omformning  
av ngt). I sht psykol. bildl., om (det mentala tillstånd som  uppstår ss. en 
reaktion på) det fysiska l. mentala tryck som yttre l. inre faktorer i form av 
ställda  krav utövar mot en. Pressad livssituation vid  tidsnöd).
SPALT S 12610 BAND 31. SAOB (1991).

saob.se/artikel/?seek=stress&pz=1#U_S12431_201067 (Febrauari, 2017)

Tolerans. Förmåga att motstå stress.
SPALT S 12610 BAND 31. SAOB (1991).

saob.se/artikel/?seek=stress&pz=1#U_S12431_201067 (Febrauari, 2017)

Tid. En grundläggande dimension i vår till varo som gör att vi kan beskriva  
händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att 
hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.
sv.wikipedia.org/wiki/Tid (Februari, 2017)

Osäker. Om sak l. förhållande, betecknande att det är ovisst vad som 
kommer att ske l. hur ngt kommer att avlöpa.
SPALT O 1537 BAND 19. SAOB (1951)

saob.se/artikel/?seek=os%C3%A4ker&pz=1#U_O1537_2 (Febrauari, 2017)

Tveka. I fråga om handling l. beslut o. d.: vara obeslutsam l. 
vill rådig, dra sig (för att göra ngt),  hesitera, ta under över-

vägande; äv.: vara långsam,  dröja.
SPALT T 3281 BAND 35. SAOB (2009)

saob.se/artikel/?seek=TVEKA#U_T3235_56543 (Febrauari, 2017)

Avsluta. Fullborda, göra 
färdig,  lägga sista handen vid.

SPALT A 536 BAND 1. SAOB (1898)

saob.se/artikel/?seek=avsluta&pz=1#U_A395_150159 (Februari, 2017)

Beslut. En process som jämför  handlings alternativ.
sv.wikipedia.org/wiki/Beslut (Febrauari, 2017)

Åtgärd. Handling som är  inriktad på (visst)  resultat mest om över-
gripande, indirekt  verkande handling.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%A5tg%C3%A4rd (Febrauari, 2017)

Färd. Förflyttning från en plats till en annan mest med tonvikt på själva  
rörelsen. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%A4rd (Febrauari, 2017)

Missa. Misslyckas med att träffa visst mål (konkret el. abstrakt).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/missa (Febrauari, 2017)

Stress. De anpassningar  i  kroppens funktioner som  utlöses av 
fysiska  eller psykiska  påfrestningar,  stressorer (stressfaktorer).  När 
det råder balans mellan  de krav som ställs och vår förmåga  att hantera 
kraven  kan stress upplevas som en positiv   utmaning och ”fart givare”. 
Negativ stress framkallas både när kraven överstiger   individens för-

måga (över stimulans) och när kraven är så låga att man 
inte får till fälle att använda  och utveckla sin förmåga  

 (understimulans).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stress (Febrauari, 2017)

Inhalation. Inandning av luft.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/inhalation (Febrauari, 2017)

Exhalation. Exspiration,  utandning.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/exhalation-(medicin) (Febrauari, 2017)

Lättnad. Känsla av befrielse och  avspändhet 
över att ngn anledning till bekymmer försvunnit.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l%C3%A4ttnad (Februari, 2017)

Förnuft. Förmåga till tänkande, gott  omdöme och sunt 
beslutsfattande. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rnuft (Febrauari, 2017)

Reflexion. Noggrann eftertanke eller 
 fundering.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/reflexion (Febrauari, 2017)

Arbetsförmåga. En  persons fysiska  
eller  intellektuella förmåga  att utföra 
arbetsuppgifter. 
sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsf%C3%B6rm%C3%A5ga (Febrauari, 2017)

Restriktion. Fastlagd  begränsning av 
omfattningen av viss  företeelse.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/restriktion (Febrauari, 2017)

Prioritet. Grad av vikt som läggs vid 
något, som planeras,  utföras, mått på hur 
pass viktigt det är att detta sker. Något som 
har mycket hög  prioritet.
sv.wiktionary.org/wiki/prioritet (Febrauari, 2017)

Planering. Process, som innebär att nå 
ett framtida mål genom ett  systematiskt 
och målinriktat handlande från givna 
utgångspunkter.
sv.wikipedia.org/wiki/Planering (Febrauari, 2017)

Fatigue.  Medicinsk term för stor  trötthet eller utmatt-
ning som personer i 

 olika  svårighetsgrad 
 upplever efter ansträng-

ning, vid stress. Vid fatigue  
sänks  prestationsförmågan 

och  uppmärksamheten. Den 
kan  uppträda fysiskt såsom 

 muskelsvaghet eller mentalt genom att göra personen trött. 
 Psykisk utmattning uppstår som regel till följd av stress eller 

 lång varigt intellektuellt arbete. 
sv.wikipedia.org/wiki/Fatigue (Febrauari, 2017)

Sömn. regelbundet återkommande, spontant  uppträdande  tillstånd 
med nedsatt  förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%B6mn (Febrauari, 2017)
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Genus. Ett annat ord för människors sociala 
kön. Man  brukar säga att genus  konstrueras, 
alltså skapas. Det betyder att det som ser 
ut att vara medfött inte är det. Istället är det 
något vi har lärt oss. 
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genus (Februari, 2017)

Invändningsfri. Som man inte kan (sakligt) 
invända mot.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inv%C3%A4ndningsfri (Februari, 2017)

Human branding. Human branding or 
 stigmatizing is the  process which a mark, 
usually a symbol. With the intention that the 
resulting scar makes it permanent.
en.wikipedia.org/wiki/Human_branding (Februari, 2017)

Stigmatisering. Inom samhällsveten-
skaperna en term för social  stämpling.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stigmatisering (Februari, 2017)

Epitet. (Karakteriserande) beteckning särsk. 
på person och  avseende dennes  själsliga 
egenskaper.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/epitet (Febrauari, 2017)

Stämpla. Förse med stämpelavtryck, överfört 
varaktigt anknyta (viss egenskap) till ngn.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/st%C3%A4mpla (Februari, 2017)

Påstående. Inom filosofin vanligen benäm-
ning på antingen en talakt i vilken något 
hävdas eller det som hävdas i en sådan akt, 
men ibland avses endast tankeinnehållet i det 
som hävdas.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/p%C3%A5st%C3%A5ende (Februari, 2017)

Irritation. Olustig, lätt uppretad sinnes-
stämning ofta över ngt som upplevs som en 
meningslös el. onödig störning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/irritation (Februari, 2017)

Beställd. Begära att få något, speciellt något 
som tar tid att få levererat.
sv.wiktionary.org/wiki/best%C3%A4lla (Februari, 2017)

Aletisk modalitet. Sanningsmodalitet,  
dvs. det sätt på  vilket något är sant. Man 
talar  vanligtvis om åtminstone fyra aletiska  
 modaliteter, nämligen möjlighet, nödvändighet, 
omöjlighet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aletisk-modalitet (Februari, 2017)

Möjlighet. Det att vara möjlig.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/m%C3%B6jlighet (Februari, 2017)

Upptagen. Vars tid är tagen i anspråk.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/upptagen (Februari, 2017)

Nödvändighet. Den aletiska modalitet som 
anger att något inte bara är sant utan måste 
gälla, inte kan vara annorlunda.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/n%C3%B6dv%C3%A4ndighet (Februari, 2017)

Otillgänglig. Mycket svår att få tag på eller 
utnyttja.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/otillg%C3%A4nglig (Februari, 2017)

Omöjlighet. Det att vara omöjlig. Som 
inte kan inträffa eller existera i ett visst 
 sammanhang.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/om%C3%B6jlighet (Februari, 2017)

sv.wiktionary.org/wiki/om%C3%B6jlig (Februari, 2017)

Svar. Kortare eller längre yttrande e.d. som 
vanligen följer på en fråga el. uppmaning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/svar (Februari, 2017)

Bestrida. Tillbakavisa eller förneka 
påstående. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bestrida (Februari, 2017)

Ifrågasätta. Uttrycka tvivel om  riktigheten. 
Framföra som en  möjlighet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ifr%C3%A5gas%C3%A4tta (Februari, 2017)

Traggel. Ständig och tröttsam upprepning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/traggel (Februari, 2017)

Avvisa. Vägra att acceptera något, t.ex. 
 förslag, begäran,  beskyllning; säga ”nej” till 
något; inte gå med på något.
sv.wiktionary.org/wiki/avvisa (Februari, 2017)

Less. På ngn/ngt vara trött på ngn/ngt (vard).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/less (Februari, 2017)

Vanmakt. (Känsla av) oförmåga att företa 
sig ngt p.g.a. yttre el. inre omständigheter.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vanmakt (Februari, 2017)

Distraherad. Vars uppmärksamhet avletts 
från huvudsaken.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/distraherad (Februari, 2017)

Koncentration. Inriktande och kvar hållande 
av uppmärk  sam heten på en bestämd typ av 
information eller på en viss aktivitet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koncentration (Februari, 2017)

Förlust. Ofrivilligt slut på förfogande (över 
ngt värdefullt) om förloppet el. resultatet därav.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rlust (Februari, 2017)

Arbetstid. Fastställd tid då arbete pågår på 
viss arbetsplats.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/arbetstid (Februari, 2017)

 Bärs på onsdag?”



”Sov du gott?”
Viloplats. Plats där man kan vila.
 sv.wiktionary.org/wiki/viloplats (Februari, 2017) 

Position. Område med välbestämt läge och begränsad 
 omfattning, där ngn eller ngt befinner sig vanl. med tanke  
på de möjligheter detta  läge erbjuder.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/position (Februari, 2017) 

Sömn. Sömntiden hos vuxna ligger i flertalet fall mellan 6 och 
9 timmar; sömnbehovet avtar hos de flesta efter hand i högre 
ålder. Förutom lägesändringar förekommer sömnryckningar (som 
kan leda till tillfälligt uppvaknande), tandgnissling, rullningar  
med huvudet och tal under sömnen. Man kan ännu inte ge ett 
 tillfredsställande svar på frågan om sömnens betydelse. I stort 
sett uppfattas sömnen alltjämt som en viloperiod för hjärnan och 
 därmed för hela kroppen.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%B6mn (Februari, 2017) 

Dröm. Dröm är en upplevelse som man har medan man sover. 
Varför man drömmer är det ingen som vet, men det finns många 
teorier. Kanske sorterar hjärnan information och städar bort det 
som verkar meningslöst eller så arbetar den med att lösa problem. 
Ofta kommer man inte ihåg sina drömmar, men ibland minns man 
tydligt det man drömde precis innan man vaknade.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dr%C3%B6m (Februari, 2017) 

Läge. Plats, där något finns fysiskt; position.
 sv.wiktionary.org/wiki/l%C3%A4ge (Februari, 2017) 

Sida. Utvidgat om obestämt område som ligger åt endera 
 (våg räta) hållet, räknat från ngn (rörelse- el. syn)riktning, ngn  
punkt. mer eller mindre plan yta på (visst) föremål, som avgränsar 
detta i viss riktning och som själv avgränsas mot andra likn.  
ytor med en mer el. mindre utpräglad kant.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sida (Februari, 2017) 

Den översta  
sidan – den 

nedersta sidan  
– den främre sidan  
– den bakre sidan  
– den ena sidan  
– den andra sidan  
– och den invändiga 
sidan.
 KOHISTORIA. AV BARN OCH GALNINGAR HÖR MAN SANNINGEN. Liv och lust. Sveriges radio (2008) 

 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2989&artikel=2279103 (Februari, 2017) 
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Relativt. Förhåller sig i jämförelse med något, exempelvis 
 normalvärdet eller storhet.
 sv.wiktionary.org/wiki/relativ (Februari, 2017) 

Varaktighet. Som består under (mycket) lång tid. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/varaktig (Februari, 2017) 

Tillfällig. Förekommer eller är verksam endast under begränsad 
tid. Om person, med tanke på hans kortvariga verksamhet, närvaro.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tillf%C3%A4llig (Februari, 2017) 

Kvalitet. (Även kvalité) avser värdet av egenskaper som objekt, 
subjekt eller aktiviteter har. Att eftersträva hög kvalitet sätts ofta 
i motsats till hög kvantitet, det vill säga ett stort antal objekt 
eller subjekt som berörs av en aktivitet. Begreppet är besläktat 
med klass, rang, kvalificerad. Kvalitet kan utvärderas, mätas och 
 systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring, kvalitetsarbete 
eller kvalitetsteknik.
 sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet (Februari, 2017) 

Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. 
(Ordspråk) Den som är girig och vill ha mer och inte nöjer sig  
med det han eller hon har, riskerar att mista det han eller hon från 
 början hade.
 sv.wiktionary.org/wiki/Den_som_gapar_efter_mycket_mister_ofta_hela_stycket. (Februari, 2017) 

Adekvat. Fullt passande; som håller måttet, riktig,  
tillämplig,  motsvarig.
 sv.wiktionary.org/wiki/adekvat (Februari, 2017) 
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lande (bestående av) vanl. med viss kraft, dock 
inte nödvändigtvis från en maktposition.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/uppmana (Mars, 2017)

Telefon. Är en apparat för telefoni – överföring 
av samtal via  telekommunikationsnät eller data-
kommunikationsnät mellan  vanligtvis två, ibland 
flera, samtalsparter.
sv.wikipedia.org/wiki/Telefon (Mars, 2017)

Ego. Det som utgör kärnan i (viss) individs 

 personlighet särsk. som källa för psykisk aktivitet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ego (Mars, 2017)

Önskemål. Meddelande av vad någon /  person-
ligen / skulle  föredraga; formell begäran; önskan.
sv.wiktionary.org/wiki/%C3%B6nskem%C3%A5l (Mars, 2017)

Idag. En tidsbestämning, som avser den 
dag som är just nu.  Språkrådet rekommen derar 
särskrivningen ”i dag”, men säger att ”idag” också 
är helt korrekt.
sv.wikipedia.org/wiki/Idag (Mars, 2017)

Trevlig. Som (genom omedelbart tilltalande  
egenskaper) ger  upphov till positiva känslor 
och gott humör. Spec. om person, särsk. med 
tanke på socialt vinnande.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/trevlig (Mars, 2017)

Tydlig. Lättbegriplig (för någon); fri från allt 
som fördunklar.
sv.wiktionary.org/wiki/tydlig (Mars, 2017)

Byxångest. Stark nervositet ofta av  ngn 
 trivial orsak.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/byx%C3%A5ngest (Mars, 2017)

Förberedelse. Åtgärd som vidtas före den 
egentliga  verksamhetens början för att under-
lätta denna.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rberedelse (Mars, 2017)

Farhåga. Fruktan l. oro l. ängslan (för ngt, att 
ngt olyckligt l.  skadligt l. obehagligt skall inträffa).
SPALT F 295 BAND 8. SAOB (1924)

saob.se/artikel/?show=farh%C3%A5ga&unik=F_0213-0102.T7Ar&pz=3 (Mars, 2017)

Byxis. (Vardagligt) ängslig. Rädd, skraj, nervös.
sv.wiktionary.org/wiki/byxis (Mars, 2017)

Telefonskräck. Skräck för l. stark motvilja 
mot att tala i telefon.
SPALT T 703 BAND 34. SAOB (2003)

saob.se/artikel/?seek=telefon-skr%C3%A4ck&pz=1#U_T703_9624 (Mars, 

2017)

Hälsning. Det att ge (ngn man möter) ett artigt 
tecken på  igenkännande eller uppmärksamhet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/h%C3%A4lsning (Mars, 2017)

Presentation. Formellt göra (ngn) bekant 
(för viss person) genom att tala om namn.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/presentera (Mars, 2017)

Dialog. (Grekiska dia’logos ’samtal’, 
’ dialog’), samtal mellan två eller flera  personer 
(eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. 
 åsiktsriktningar).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dialog (Mars, 2017)

Leverantör. Person som (regelbundet) 
 tillhandahåller viss vara till viss kund.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/leverant%C3%B6r (Mars, 2017)

Recipient. Naturlig eller konstgjord behål-
lare som tar emot och samlar upp visst ämne 
betraktad som slutpunkten i ngt mer el.  mindre 
tekn. förlopp.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/recipient (Mars, 2017)

Sluta. Föra till sådant läge att visst (innanför 
 liggande) utrymme noggrant avskiljs från direkt 
kontakt med omgivningen.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sluta-(3) (Mars, 2017)

Ring
 mig
 gärna
 idag!
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Förvränga. Återge (ngt) så att formen blir felaktig.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rvr%C3%A4nga (Mars, 2017)

Obekväm. Oangenäm eller tröttande vid 
normalt bruk. Olämplig; opassande.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/obekv%C3%A4m (Mars, 2017)

Betvifla. Tvifla på, hysa tvifvel om, draga i tvifvelsmål; 
 sätta i fråga; hålla för osannolik(t).
SPALT B 2118 BAND 4. SAOB. (1908)

saob.se/artikel/?seek=betvivla&pz=1#U_B1921_210059 (Mars, 2017)

Icke. Ej uttr. för förnekande el. upphävande av  innehållet 
i resten av satsen el. del därav {SYN. inte}. Spec. betr. 
(innehållet i) ett följande adj. el. subst. med motsatta 
 egenskaper (till).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/icke (Mars, 2017)

Binär. (Franska binaire, av senlatin bina’rius ’tvåfaldig’), 
som kan anta ett av två olika värden, ofta betecknade 0 
och 1. Andra binära par är udda–jämnt, som används t.ex. 
i näst sista siffran i personnumret (udda för man, jämnt för 
kvinna), och sant–falskt, som används om utsagor i den 
formella logiken.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bin%C3%A4r (Mars, 2017)

Värdering. (Sociologi) En värdering är en grundläggande  
uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, till-
vägagångssätt eller resultat. Värderingen indikerar i vilken 
grad något är bra eller dåligt. Värderingar tenderar att 
vara generella  snarare än specifika, de utgör grundläg-
gande motivationer som går utöver enskilda situationer 
eller handlingar. En värdering är ett relativt etiskt värde, ett 
basalt antagande som ett utförande kan härledas från. Ett 
värdesystem är en uppsättning konsistenta värderingar.

Värderingar varierar mellan olika individer och mellan 
kulturer.  Personliga och kulturella värderingar tenderar att 
vara relativt  konstanta över tiden, och främjar på så sätt 
kontinuitet i ett sam hälle eller hos en person. De kan dock 
även förändras med tiden.
sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdering_(sociologi) (Februari, 2017)

Värdeteori. Det filosofiska studiet av värderingar och 
deras grundval. Man studerar värdeomdömen ur logisk, 
semantisk,  metafysisk och kunskapsteoretisk synvinkel. 

Intrinsikalt (eller inneboende) värde är ett begrepp inom 
filosofin för att beteckna att en entitet (ett ting, en egen-
skap, ett för hållande, etc.) har ett värde i sig. Andra termer 
som ofta används som synonymer  är ”som sådant” och 
”för sig självt”. Företeelser som inte har inneboende värde 
kan ha ett instrumentellt värde.

Instrumentellt värde. Något (ett ting, en egenskap, ett 
förhållande, etc.) kan ha ett instrumentellt värde då det 
inte har ett inneboende värde utan endast värderas utifrån 
de effekter som det ger upphov till. Dessa effekter kan 
ha intrinsikalt värde eller i sin tur vara instrumentellt 
 värdefulla. Allt av instrumentellt värde  relateras direkt 
eller via andra instrumentellt värda agenter till något av 
 intrinsikalt värde.
sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdeteori (Mars, 2017)

Axiom. Är i vardagliga sammanhang ett självklart påstå-
ende vars sanningshalt inte kan betvivlas. Inom logik 
är ett axiom en grundsats i ett deduktivt system som 
inte kan bevisas inom ramen för systemet i fråga. I den 
äldre   vetenskapsteoretiska traditionen antog man att 
 axiomen måste vara uppenbart sanna, och att ett bevis 
för ett  axiom var överflödigt eftersom axiomets giltighet 
insågs omedelbart. I modernare teorier har denna tanke  
övergivits för en syn som helt bygger på konventioner, 
utan hänvisning till begrepp som sanning eller falskhet. 
 Axiomen är helt enkelt de satser vilka man kommit över-
ens om att använda  som grund.

Ett system, vars fundament är ett antal axiom, kallas  
för ett  axiomatiserat system och i ett sådant benämns 
de satser,  som kan härledas med hjälp av axiomen, för 
 teorem. Alla härledda satser som inte är axiom är således  
teorem. I formella system är axiomen definierade utan 
hänvisning till någon tolkning.
sv.wikipedia.org/wiki/Axiom (Mars, 2017)

Dissonansteori. Teori framlagd av den  amerikanska 
psykologen  Leon Festinger för att förklara förändringar  av 
attityder och handlingsmönster. Kognitiv dissonans avser 
det obehagliga känslotillstånd som uppstår när en  person 
samtidigt omfattar sinsemellan oförenliga attityder,  eller 
när det råder en konflikt mellan vederbörandes attityder  

och handlingar. Detta leder till en strävan att 
förändra  attityderna  eller handlingarna så att de 
blir  förenliga  (konsonanta) med varandra. 
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dissonansteori (Februari, 2017)

Objektivism. Filosofisk term som används 
i flera betydelser. Inom värdeteorin objektivis-
tiska teorier, i motsats till subjektivistiska  och 
emotivistiska (se subjektivism och emotivism). 
De som förespråkar objektivistiska värdeteorier  
hävdar att värdeegenskaper är egenskaper 
hos de värderade objekten på likartat sätt som 
andra egenskaper, t.ex. rödhet och rundhet. 
Det innebär att värdesatser gör anspråk på att 
säga något objektivt. Finns inga sådana värde-
egenskaper är dessa anspråk ogrundade.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/objektivism-(inom-v%C3%A4rdeteorin-objektivistiska-teorier) (Mars, 2017)

Anktestet. Humoristisk term för en typ av 
induktivt resonemang. Det kan förklaras på 
 följande sätt: Om en fågel ser ut som en anka, 
simmar som en anka och kvackar som en anka, 
så är det förmodligen en anka.

Testet antyder att en person kan lista ut ett 
okänt subjekts sanna natur genom dess redan 
identifierbara karaktärsdrag. Termen kommer  
från engelskan, och används ibland för att 
 kontra argument som går ut på att något inte 
är vad det ser ut att vara.
sv.wikipedia.org/wiki/Anktestet (Mars, 2017)

Ockhams rakkniv. En princip inom veten-
skaplig metod som innebär att man inte ska 
anta fler företeelser eller ting än som behövs för 
att förklara de observationer man gör.  Populärt 
brukar  man även beskriva Ockhams rakkniv 
som att om flera olika  förklaringar  till ett feno-
men föreligger, så bör man välja den  enklaste av 
dem. Detta är en olycklig formulering eftersom 
den enklaste förklaringen inte alltid är den som 
förklarar alla relevanta observationer.  Principen  
är inte ett formellt bevis för att den enklare för-
klaringen är korrekt, utan bara en princip för 
tänkandet. Rakkniv  syftar på att man rakar bort 
onödiga antaganden för att nå den  enklaste 
 förklaringen.
sv.wikipedia.org/wiki/Ockhams_rakkniv (Mars, 2017)

Duktig pojke!



”Älskar 
glasögonen, 

de är väldigt 
mycket du!”

ONSDAG 8 FEBRUARI | DAG 10

Erkänna. (Formellt) godta existensen av 
(ngt) särsk. i viss form.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/erk%C3%A4nna (Mars, 2017)

Glädja. (Reflexivt) vara glad över; bli glad.
sv.wiktionary.org/wiki/gl%C3%A4dja (Mars, 2017)

Överens. (Endast predikativt) som har 
 samma åsikt. Ha liknande åsikter.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%B6verens (Mars, 2017)

Egenhet. Företeelse som utgör en   
avvikelse från det vanliga eller normala  
särsk. i en  persons karaktär.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/egenhet (Mars, 2017)

Sak. (Mindre) föremål. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sak (Mars, 2017)

Identifikation. Psykologisk term den 
oftast omedvetna process genom vilken 
man övertar  normer, språk, åtbörder m.m. 
från någon annan, vanligen en förälder eller 
annan auktoritet, t.ex. en referensgrupp. Inom 
 psykoanalysen räknas identifikation ofta som 
en form av försvar. Ordet kan också betyda  

ett avsiktligt försök till inlevelse i en annan 
 människas situation.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identifikation (Mars, 2017)

Särdrag. Särskiljande egenskap ofta  
hos person.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/s%C3%A4rdrag (Mars, 2017)

Karaktär. Om person: läggning,  
 personlighet, ett tämligen stabilt mönster  
av en individs egenskaper, såsom de avspeglar  
sig i  individens förhållande till andra och till  
sig själv.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karakt%C3%A4r (Mars, 2017)

Laddning. (Vardagligt) spänning; upptrissade 
känslor mellan två eller flera personer.
sv.wiktionary.org/wiki/laddning (Mars, 2017)

Synnerhet. (Med prep. i) Särskilt hög grad.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/synnerhet (Mars, 2017)

Bekräftelse. Ngt som fastslår riktigheten av 
visst antagande direkt el. indirekt. det att ge 
giltighet åt ngt på mer el. mindre formellt sätt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bekr%C3%A4ftelse (Mars, 2017)

Kroppsuppfattning. Eller kroppsbild är 
en central del av individens självuppfattning, 
såsom individens egen uppfattning om sin 
egen kropp, dess utseende, storlek och moto-
riska förmåga, och som ett objekt skilt från 
andra objekt. Kroppsuppfattning som term 
uppkom inom den freudianska psykoanalysen 
för att kunna skilja personens och omgiv-
ningens uppfattning om personens fysiska 
attraktivitet.
sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsuppfattning (Mars, 2017)

Karisma. Personlig utstrålning. Termen 
 infördes i sociologin av Max Weber för att 
beteckna sådana egenskaper och kvaliteter 
hos en person som påverkar andra människor.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karisma (Mars, 2017)

Synvinkel. Inom optiken den vinkel ett 
betraktat objekt upptar i betraktarens synfält. 
Synvinkeln är proportionell till objektets storlek 
och omvänt proportionell till avståndet mellan 
betraktaren och objektet.
sv.wikipedia.org/wiki/Synvinkel (Mars, 2017)

Kan man få alla de 
här bitarna på 
plats till slut
…
Jag ser Dig
Jag kan se Dig.
JAG SER DIG. JAG ÄR INTE RÄDD FÖR MÖRKRET. Kent (2012)

kent.nu/latar/jag-ser-dig/ (Mars, 2017)



Tycker inte att man 
någonsin kan över -
reagera då man 
känner att man  blivit 
dåligt behandlad.
 29:30/41:00. BEA SZENFELD. SOMMAR & VINTER I P1.  Sveriges radio (2014) 

 sverigesradio.se/sida/avsnitt/412703?programid=2071 (2017) 

JANSSONJANSSONJANSSONJANSSON

Epitet. Epitet (av grekiska ”bredvid” och 
”ställd”) är ett biord som utan paus ansluter  
sig till ett huvudord för att ange en egenskap  
hos detta, jämför attribut. Stående epitet är 
en egenskap som ständigt  anges tillsammans  
med ett visst namn. 
 sv.wikipedia.org/wiki/Epitet (Mars, 2017) 

Dandy. En dandy kom till på 1700-talet 
i London och Paris, med lite olika  utföranden. 
I London är en ”dandy” en man från medel-
klassen som försöker  lura sin omgivning att 
han tillhör   aristokratin med sin klädstil och 
 elegans. En viss överdrivenhet i kläd stilen 
och i sitt uppförande är ett typiskt känne-
tecken för en dandy. Dandy används ofta 
synonymt med snobb. 
 sv.wikipedia.org/wiki/Dandy (Mars, 2017) 

Herr. (Ibland förkortat hr) är en artighets-
titel för en man. Orden herr och herre kommer 
från samma rot som härska, och användes 
ursprungligen under medeltiden om riddare.  
Titelns bruk var då formaliserat och ordet 
”herr” (latin: dominus) fick inte sättas framför 
en persons namn om han inte tillhörde denna  
kategori. Ordet spred sig efter medel tiden 
 successivt till lägre samhällsskikt. 

 Liksom  fallet är med bland annat 
 engelskans mister   (förvrängning av master)  
och franskans monsie ur (förvrängning av 
 monseigneur) kom titeln senare att användas  
även om icke adliga  personer. I en social miljö  
där artighetstitlar är etablerade, vilket är fallet  
i många länder, uppfattas det ofta som för-
olämpande att utelämna sådana. I Sverige 
har bruket av artighetstitlar  gradvis försvunnit 
sedan sent 1960-tal. Tidigare  kunde det dock 
uppfattas som förolämpning att tilltalas 
Ni (och ”du” tolkades som oförskämd-
het i formella sammanhang, förutom 
mot barn). 

 I stället kunde ”herr” + efternamn 
 brukas som tilltalsord, eller i vissa fall 
”herrn” (exempelvis av serverings-
personal), om personens efternamn 
var okänt. 
 sv.wikipedia.org/wiki/Herr (Mars, 2017) 

Minnas. Återfå eller aktualisera lagrad 
 själslig  föreställning (om) ngt. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/minnas (Mars, 2017) 

Flashback. Återblick, i film, teater och skön-
litteratur avbrott i framställningen som återger 
händelser, vilka från den löpande handlingens 
synpunkt tillhör det förflutna. 
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flashback (Mars, 2017) 

Härskarteknik. Teknik för att vidmakthålla 
ett socialt överläge. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/h%C3%A4rskarteknik (Mars, 2017) 

Ilsken. Visar ilska om person, handling 
e.d.; vanl. som beskrivning av tillfälligt 
 sinnestillstånd. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ilsken (Mars, 2017) 

Less. Särsk. i frasen vara ~ på ngn/
ngt vara trött på ngn. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/less (Mars, 2017) 

Ledsen. Ofta försvagat i artighetsfraser. 
(Med prep. på) besviken och förargad. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ledsen (Mars, 2017) 

TORSDAG 9 FEBRUARI | DAG 11

GOD 
 DAG 
HERR
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 Har du
 lämnat 
 sängen?

Tröghet. Varje kropp i ett isolerat system förblir i sitt tillstånd av 
vila eller konstant    rörelse rakt fram, försåvitt den inte tvingas att 
ändra sin tillvaro av  påverkande krafter.
sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6ghet (Mars, 2017)

Prokrastinering. (’Framåt’, och crastinus, ’till morgondagen’,  av 
cras, ’i morgon’) eller uppskjutarbeteende innebär inom  kognitiv 
beteendeterapi (KBT) vanemässig och kontraproduktiv senare-
läggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, 
beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda 
till negativa konsekvenser. Man substituerar medvetet viktiga  
aktiviteter  med alternativa aktiviteter som kanske också måste  
göras men som har lägre prioritet, eller som inte alls bidrar till 
att man uppnår sina mål, exempelvis dagdrömmande eller dator-
surfande på arbets- eller studietid. Prokrastinering inträffar ofta 
när ett val måste göras mellan en större uppgift och en mindre 
uppgift, eller när en uppgift upplevs som obehaglig, tråkig eller 
 koncentrationskrävande.
sv.wikipedia.org/wiki/Prokrastinering (Mars, 2017)

Desillusion. Bitter känsla uppkommen av att (vissa) förväntning-
ar eller förhoppningar krossats.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/desillusion (Mars, 2017)

Skylla. IDIOM: (Få) ~ sig själv el. ha sig själv att ~ själv vara 
ansvarig  och därmed inte kunna  skylla på andra för ngt negativt 
som man råkat ut för.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skylla (Mars, 2017)

Klockan. Tidpunkt på dygnet. IDIOM: en biologisk ~ en 
om kopplingsstation i hjärnan som följer dygnets rytm och får 
kroppsliga och själsliga funktioner (kroppstemperatur, insomnande, 
vakenhet, arbetsförmåga, humör etc.) att i sin tur växla mellan höga 
och låga nivåer i en dygnscykel; äv. allmännare om inre faktorer, 
hormoner o.d.; förstå vad ~n är slagen förstå vad man har att vänta.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/klocka-(2) (Mars, 2017)

Lam. (Lamslagen) (Plötsligt) Sätta ur funktion. Alldeles förlamad. 
Om person: utmattad, trött. Saknar  sin fulla kraft. Slapp,  kraftlös. 
Utan mening l. innehåll, oduglig, onyttig, tom. på själsligt tillstånd, 
andlig kraft, värksamhet o. d.: förlama, paralysera, sätta ur funktion; 
stundom liktydigt med: tillintetgöra.
SPALT L 136 BAND 15. SAOB (1939)

saob.se/artikel/?seek=lam-slag&pz=6#U_L1_146876 (Mars, 2017)

ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lamsl%C3%A5 (Mars, 2017)

Slashas. Person som går o. drar benen efter sig; slö l. slarvig l. 
ovårdad l. avsigkommen person (man), slöfock l. slusk o. d.; ofta 
 allmännare: kräk l. usling.
SPALT S 6471 BAND 27. SAOB (1976)

saob.se/artikel/?seek=Slashas&pz=1#U_S6261_249193 (Mars, 2017)

Aktion. Aktivt ingripande ofta i kritisk situation.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/aktion (Mars, 2017)

Handling. (Enstaka) yttring av (målinriktad) verksamhet spec. om 
verksamhet som bedöms som nödvändig i visst läge.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/handling (Mars, 2017)



”Du har väl
inte gått i 
 skolan i alla
dessa år för 
att jobba 
som det?”

LÖRDAG 11 FEBRUARI | DAG 13

»Drömmer du på natten?« 
fortsatte hon. 
»Det händer.« 
»Mm. Tror du att allt det där 
är gratis?«
Jag var tyst ett tag.

»Nja, jag trodde väl …« 
»Trodde du det?« sa hon. 
Jag försökte hinna med att 
svara något men tankarna 
bara for runt alldeles utan att 
formulera sig. Kvinnan  
i luren fortsatte med att dra 
en lång harang om fördel-
ningskostnader och beslut 
och engångssummor och 
avräknings system. Det lät 
nästan som om hon läste 
innantill.
»Men hur kan det bli så 
mycket?« sa jag när jag änt-
ligen fick mål i munnen.

»Tja«, sa hon. »Det kostar på 
att leva.«

Jag var tyst en stund efter-
som jag inte visste vad jag 
skulle säga.

»Men …« sa jag till sist,  
» … att det var så dyrt«.

Jag tittade på påminnelse-
avin från inkassoföretaget. 
Strök med fingret över fläck-
en av glass. Jag kände  mig 
fånig. Avklädd på något vis. 
Jag hade samma  känsla som 
för flera år sedan när fröken 
i skolan ställde frågor som 
skulle  avslöja hur fel man 
hade tänkt.
 SIDAN 47–48. FAKTURAN. SPELREGERNA. Jonas Karlsson.  

  Wahlström &  Widstrand. (2011) 

Prägel. En snabb, instinktiv inlärnings process 
som äger rum vid en viss ålder (ofta omkring 
födseln) och som leder till  varaktiga  beteenden.
 sv.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A4gling (Mars, 2017) 

Anpassning. Psykologiskt begrepp med 
anknytning till problemet om hur människan  
motsvarar andras förväntningar i fråga om 
attityder och beteenden inom de grupper  
hon tillhör, t.ex. familj, kamratgrupper eller 
 samhälle. Anpassning kan ske bl.a. genom att 
man ändrar egna värderingar och  beteenden, 
genom att man påverkar andra till ändringar  
eller genom att man lämnar  gruppen. Vad 
som är god anpassning är en värderingsfråga.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anpassning-(psykologi) (Mars, 2017) 

Regelverk. (Formell) uppsättning regler 
(inom någon organisation eller liknande). 
sv.wiktionary.org/wiki/regelverk (Mars, 2017)

Förväntning. (Oftast plural) tro och 
 antagande att något kommer att vara på  
ett visst sätt i framtiden. 
 sv.wiktionary.org/wiki/f%C3%B6rv%C3%A4ntning (Mars, 2017) 

Lathund. Hjälpmedel som underlättar visst 
(tanke)arbete särsk. om lista, handbok e.d. 
med fakta som är svåra att hålla i minnet. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lathund (Mars, 2017) 

Kompromiss. En överenskommelse där 
ingen får riktigt som den vill. Två som inte 
är överens från början måste nästan alltid 
 kompromissa för att bli överens. 
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kompromiss (Mars, 2017) 

Frågvis. Som ständigt ställer frågor på ett 
tröttsamt sätt: ~ som ett barn. 

BET.NYANS: med bibetydelse av skvaller-
aktig nyfikenhet. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fr%C3%A5gvis (Mars, 2017) 

Negligera. Uttal: -sjera (jämför dirigera)
försumma, bortse från. 
sv.wiktionary.org/wiki/negligera (Mars, 2017) 

Duglig. (Numera mindre br. utom i ssgr)  
som har de egenskaper som erfordras 
(för viss verksamhet l. anv. osv.); som kan 
godkännas  l. gillas, som håller måttet; som 
duger (till ngt); skicklig l. lämplig l. tjänlig l. 
användbar (till ngt). 
 SPALT D 2343 BAND 7. SAOB (1922) 

 saob.se/artikel/?seek=duglighet&pz=1#U_D2173_182899 (Mars, 2017) 



”Vi ses på 
tåget! Håller 
en plats åt 
dig.”

SÖNDAG 12 FEBRUARI | DAG 14

Inkluderad. Innefatta; inbegripa; medräkna.
SPALT I 570 BAND 12. SAOB (1933)

saob.se/artikel/?seek=inkludera&pz=6#U_I451_126453 (Mars, 2017)

Behövd. Behövs eller krävs för att något skall vara  
möjligt eller fungera.
sv.wiktionary.org/wiki/beh%C3%B6vd (Mars, 2017)

Promenad. Något man tar när man är ute och går  
bara för att det är skönt att gå.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/promenad (Mars, 2017)

Ankomst. Det att anlända till viss plats.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ankomst (Mars, 2017)

Plattform. Perrong, plan uppbyggnad för resandes av-  
och påstigning vid järnvägsstation. Den kan ha tak.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plattform (Mars, 2017)

Tågtid. Tid för järnvägstågs avgång eller ankomst  
från/till viss station.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/t%C3%A5gtid (Mars, 2017)

Väntan. (Under viss tid) hålla sig mer eller mindre overksam  
och avvakta (händelse)utvecklingen. Säker på att komma att 
 uppleva viss framtida händelse. Se fram emot ngt som säkert 
 kommer att hända.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/v%C3%A4nta (Februari, 2017)

Påstiga. Med avs. på tåg l. buss o. d.: stiga upp på l. in i, stiga på; 
ofta abs. Adjektivisk bet.: som stiger resp. stigit på (vid en station l. 
en hållplats).
SPALT P 2936 BAND 21. SAOB (1955)

saob.se/artikel/?seek=p%C3%A5stiga&pz=1#U_P2837_113049 (Mars, 2017)

Retrospektivt minne. Bakåtriktat minne, den vanligaste  
 formen av minne: man kommer ihåg någonting som tidigare har 
inträffat. Episodiskt minne är den enda form av minne som är 
 retrospektivt i den meningen att man medvetet försöker erinra sig 
den  tidigare händelsen. Förutom skillnaden vad beträffar  framåt 
eller  bakåt i tiden gäller det prospektiva minnet i huvudsak när, 
medan  retrospektivt minne främst gäller vad. Informationsinnehållet 
har alltså betydelse för det retrospektiva minnet, medan detta ofta 
inte är fallet för det prospektiva minnet.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/retrospektivt-minne (Mars, 2017)

Kollision. (’Sammanstötning’, ’häftig skakning’, ’stöta ihop’, ’kolli-
dera’), växelverkan mellan två kroppar som vanligen sker under kort 
tid och med stora krafter; se stöt.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kollision (April, 2017)

Översittare. Person som förtrycker andra personer  
i sin  omgivning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%B6versittare (Februari, 2017)

Hierki. System som kännetecknas av skarp rangskillnad  
o. sträng lydnad.
SPALT H 886 BAND 11. SAOB (1931)

saob.se/artikel/?seek=Hierarki&pz=6#U_H801_91744 (Mars, 2017)

Vakna. Bli vaken. Att bli medveten.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vakna (Mars, 2017)

Utrymme. (Tillräcklig) rumslig utsträckning eller volym  
för att ngt skall få plats; ibl. mer el. mindre abstrakt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utrymme (Mars, 2017)

Fenomen. Kan beskrivas som ’observerbart skeende’.  
Ett  fenomen kan ibland förklaras utifrån tankemässigt enklare  
fenomen, och så kan man fortsätta tills man når förmodade 
 grundfenomen som inte ytterligare kan förklaras.
sv.wikipedia.org/wiki/Fenomen (Ferbruari, 2017)

Trångsynthet. Som endast förefaller se saker ur en   
synvinkel, speciellt en som anses moraliskt föråldrad eller 
 intolerant; fördomsfull. 
sv.wiktionary.org/wiki/tr%C3%A5ngsynt (Mars, 2017)

Trångt. Innesluter ett utrymme som är i minsta laget för  
att ngn/ngt (ofta person, kroppsdel e.d.) bekvämt skall få plats.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tr%C3%A5ng (Mars, 2017)

Armbåga sig. Bana sig väg med hjälp av armbågarna  
särsk. i folkträngsel.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/armb%C3%A5ga-sig (Mars, 2017)

Hitta. Komma att upptäcka ngt som man sökt. Tillfälligtvis påträffa. 
Med avs. på plats e.d. kunna leta sig fram till visst mål.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/hitta (Mars, 2017)

Krama. Trycka (ngn) mot den egna kroppen med hjälp av armarna 
i syfte att visa ömhet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/krama (Mars, 2017)
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Repetition. Utföra (ngt) ytterligare en 
(eller flera) gång(er) särsk. med avs. på 
 yttrande e.d. men äv. allmännare. Ofta refl. 
säga samma sak igen.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/upprepa (Mars, 2017) 

Identitetskris. Störning i upplevelsen av 
jagets kontinuitet: man tycker sig inte längre 
vara samma person som tidigare.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identitetskris (Mars, 2017) 

Grubbla. Tänka djupt och under längre tid 
och ofta på ett dystert sätt.
 sv.wiktionary.org/wiki/grubbla (Mars, 2017) 

Undrande. Vilja veta något som man inte 
redan vet.
 sv.wiktionary.org/wiki/undra (Mars, 2017) 

Överväga. Tänka noggrant /på något/; vara 
beredd /att göra något.
 sv.wiktionary.org/wiki/%C3%B6verv%C3%A4ga (Mars, 2017) 

Less. Särsk. i frasen vara ~ på ngn/ngt vara 
trött på ngn.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/less (Mars, 2017) 

Social relation. En social relation, eller ett 
mellanmänskligt förhållande, är inom samhälls-
vetenskap och beteendevetenskap det utbyte 
som finns mellan två eller flera parter, eller 
mellan grupper av personer.
 sv.wikipedia.org/wiki/Social_relation (Mars, 2017) 

Avvägande. Noga avpassa i fråga om 
 verkningarna med avs. på konkret el. abstrakt 
åtgärd; vanl. med hänsyn till ev. överdrifter 
i båda riktningarna.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/avv%C3%A4ga (Mars, 2017) 

Bryta. (Genom kraftig böjning) få att spricka 
sönder i (två) delar mest med avs. på långsmalt 
föremål som består av el. innehåller ngt hårt; 
äv. bildligt. Spec. äv. med avs. på (abstrakt) 
 förbindelse.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bryta (Mars, 2017) 

Blockera. Fungera som hinder för rörelse el. 
väg etc.; om konkreta el. abstrakta hinder. (om 
person) sätta upp hinder för.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/blockera (Mars, 2017) 

Kommunikation. Överföring av information.  
Att överföra information med tal och skrift 
kallas verbal kommunikation.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kommunikationsmodell (Mars, 2017) 

Kalla mig CP
Kalla mig bög

Det kanske är fel
Men en bra metafor 
För den jag är
Det jag är…
KALLA MIG. VAPNET. Vapnet (2005)

 letssingit.com/vapnet-lyrics-kalla-mig-z63jljc (Mars, 2017) 

God förmiddag



”Det är ju 
 inte som att 
 jag  kräver 
 att du är 
 uppkopplad 
 hela tiden. ”
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Uppkopplad. Som blivit förbunden (med ngt) särsk. på 
 elektron. väg.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/uppkopplad (Mars, 2017)

Disponibel. Som står till förfogande för användning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/disponibel (Mars, 2017)

Drabbad. (Ofta pass.) plötsligt utsätta för den skadliga verkan 
av olycka, sjukdom, straff e.d.; ofta om ödet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/drabba (Mars, 2017)

Jag är en av alla dom som drabbas 
då och då av nåt jag vill förklara 
jag är en av alla dom som faktiskt 
aldrig riktigt bara ville vara.
EN AV ALLA DOM. RUSNINGSTRAFIK. Lars Winnerbäck. (1997).

winnerback.se/wp-content/uploads/2013/09/En_av_alla_dom.pdf (Mars, 2017)

Epidemi. En epidemi eller farsot är ett utbrott 
av något, vanligen  sjukdomar, som sprider sig 
mellan människor (mot svarande för djur heter 

epizooti). En epidemi som sprider sig över stora 
delar av världen kallas för pandemi.
sv.wikipedia.org/wiki/Epidemi (Mars, 2017)

Likgiltighet. Som inte förmår väcka ngt intresse 
spec. om val e.d. mellan olika alternativ.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/likgiltig (Mars, 2017)

Idealtyp. Inom samhällsvetenskapen benämning på begrepp som 
renodlar typiska delar av samhälleliga fenomen.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/idealtyp (Mars, 2017)

Resignera. (Efter lång kamp) tröttna och inse det 
omöjliga i att uppnå visst mål.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/resignera (Mars, 2017)

Förföljelse. Följa efter (ngn eller ngt) i syfte att 
skada t.ex. för att spionera, fånga.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rf%C3%B6lja (Mars, 2017)

Spionage. (Olovligt) samla in hemliga uppgifter 
som har  betydelse. Ytterligare utvidgat bevaka (ngn).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/spionera (Mars, 2017)

Jag bor i en  
värld där det 
som  vissa  kallar 
 friheter för andra 

bara ensam heter och det 
som för vissa är tryggheter  
för andra är tristress och 
 tråkighter i samma  värld,  
exakt samma värld.

Och jag bor i en värld där 
 tekniken gjort att vi kan nå 
 varann med enorma hastig-
heter och jag bor i en värld där 
de glider ifrån varandra meter 
för meter.
SAMMA VÄRLD. I DET NYA LANDET. Emil Jensen. (2013).

youtube.com/watch?v=oA9BWr1uz_0 (Mars, 2017)
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Omständighet. Sakförhållande som har (beledsagande) 
 betydelse i (visst) sammanhang. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omst%C3%A4ndighet (Mars, 2017)

Trängd. Hårt ansatt av besvärliga yttre omständigheter.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tr%C3%A4ngd (Mars, 2017)

Ifrågasatt. (Äv. lös förb. i formerna sätta ifråga, sätta i fråga) 
uttrycka tvivel om riktigheten e.d. av ngt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ifr%C3%A5gas%C3%A4tta (Mars, 2017)

Imperativ. Ett verbmodus med vilket man formulerar 
en uppmaning.  Detta modus finns i svenskan endast 
i ett tempus, presens,  men i vissa språk, till exempel  
latin, finns även en futurum  imperativ, uppmaning om 
något som kommer längre fram. Inom syntax kan ett 
imperativböjt verb räknas som en egen sats då de 
inblandade redan vet vem som tilltalas (det finns 
alltså  en underförstådd nexus förbindelse). I språk 
med inslag av personböjning är den oftast obligatorisk 
för imperativ.
sv.wikipedia.org/wiki/Imperativ (Februari, 2017)

Åsikt. En människas sätt att se på någonting. Det handlar alltså 
om ett uttalande om vad personen ifråga (personligen) tycker.
sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sikt (Mars, 2017)

Tyngd. Den kraft som verkar på kroppar. Tyngden är proportionell  
mot föremålets massa med en proportionalitetskonstant som är 
tyngdaccelerationens lokala värde. Jämför med vikt. 
sv.wikipedia.org/wiki/Tyngd (Mars, 2017)

Vikt. (Sällan plur.) mått (för visst föremål) som anger den kraft 
som fordras för att bära eller lyfta det ofta uttryckt. Ställning som 
 kraftigt inverkande faktor. Spec. om viss mätbar, i tal angiven grad 
av inverkan. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vikt (Mars, 2017)

Önskemål. Formellt/ meddelande av vad någon /personligen/ 
skulle föredraga; formell begäran; önskan.
sv.wiktionary.org/wiki/%C3%B6nskem%C3%A5l (Mars, 2017)

Beställning. Begäran om att få något, speciellt någon som inte 
kan erhållas omedelbart.
sv.wiktionary.org/wiki/best%C3%A4llning (Mars, 2017)

Lyhörd. Som har fin och känslig hörsel. Särsk. överfört (med prep.) 
som lätt uppfattar och tar hänsyn till (ngt).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lyh%C3%B6rd (Mars, 2017)

Luft. (Knappast plur.) en blandning av huvudsakligen syre 
och  kväve som omger jorden och är en förutsättning för 
organiskt  liv ofta särsk. om (ren) utomhusluft. Om det område 
(ett stycke ovanför  marken) där luften förekommer. Ofta bild-
ligt och i liknelser om ngt som anses obetydligt el. om ngt som 
eg. inte existerar.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/luft (Mars, 2017)

Utrymme. (Tillräcklig) rumslig utsträckning eller volym för att ngt 
skall få plats; ibl. mer el. mindre abstrakt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utrymme (Mars, 2017)

Andrum. (Extra) tid för samling eller vila (efter och) inför (ny) 
påfrestning i stressat läge.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/andrum (Mars, 2017)

Frist. Förlängning av den tidrymd inom vilken ngt skall ske.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/frist (Mars, 2017)

Säg att du behöver
lite andrum
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DU SKA INTE BLI

PROFESSOR?

Stor i orden liten på jorden. (Ordspråk). (Från Carl 
August Hagbergs översättning av Shakespeares Kärt besvär 
förgäfves (uttrycket förekommer även i August Strind-
bergs Svenska  öden och äfventyr i novellen ”Nya Vapen”)). 
sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_ordspr%C3%A5k (Mars, 2017)

Tala är silver, tiga är guld. (Ordspråk). Ibland är 
det bättre att vara tyst och inte säga vad man tycker.
sv.wiktionary.org/wiki/Tala_%C3%A4r_silver,_tiga_%C3%A4r_guld. (Mars, 2017)

Krav. Oeftergivligt önskemål som ofta ställs 
som villkor för att utföra el. godta ngt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/krav (Mars, 2017)

Enfaldig. Som ej vet av l. har några listiga beräkningar,  
som har ett barnsligt sinnelag; oskuldsfull, oskyldig,  
 menlös, from, öppen,  uppriktig; stundom: naiv, okonst-
lad. Oförståndig,  okunnig, olärd; numera  nästan 
bl. i klandrande mening: dum, inskränkt. 
Spalt E 604 band 7. Saob (1922)

saob.se/artikel/?seek=Enfaldighet&pz=1#U_E435_186022 (Mars, 2017)

Förundran. Förvåning som ger upphov till tankfullhet.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rundran (Mars, 2017)

Svartsjuk. Plågsam känsla av att inte vara 
lika omfattad av en persons kärlek, vänskap  
eller uppmärksamhet som ngn annan.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/svartsjuka (Mars, 2017)

Mindervärdeskomplex. Permanent känsla  av 
 underlägsenhet. Mindervärdeskomplex orsakas ofta 
av fysiska svagheter, men även av intellektuella och 
 sociala, och de  skapar behov av kompensation.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/minderv%C3%A4rdeskomplex (Mars, 2017)

Ignorera. Inte bry sig om; låtsas att något inte existerar 
eller inträffar.
sv.wiktionary.org/wiki/ignorera (Mars, 2017)

Putt. Sur och förnärmad.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/putt-(2) (Mars, 2017)

Perpetual student. A perpetual student or career student 
is a college or university attendee who re-enrolls for several  
years more than is necessary to obtain a given degree.
en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_student (Mars, 2017)

Associera. Spontant upprätta (lösare) tanke-
mässig för bindelse mellan två skilda föreställningar.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/associera (April, 2017)

Självdistans. Förmåga att se sig själv utifrån, att 
inte ta sig själv på för stort allvar i alla situationer.
https://sv.wiktionary.org/wiki/sj%C3%A4lvdistans (April, 2017)

Institutionsskadad. Ett begrepp för när en person fått 
så pass mycket professionellt stöd eller blivit frihetsberövad 
att denne inte klarar sig själv då eget ansvar krävs. Personen 
blir van vid att  professionella styr över han/hennes liv så att 
man oftast blir helt paralyserad när man står inför något val.
sv.wikipedia.org/wiki/Hospitaliserad (Mars, 2017)

Erkänna. Anse/acceptera att något existerar.
sv.wiktionary.org/wiki/erk%C3%A4nna (April, 2017)



Annie: Sadness be gone, let’s be 
people who deserve to be loved, 
who are  worthy, cause we are 
worthy. 

…

Mary Catherine: I always thought  
of that as the moment you came 
into focus... like, ”Oh, there 
you are.”

…

Mary Catherine: If you don’t 
feed me, soon, I’m gonna eat 
your face.

…

Annie: About a year ago I was in 
this cab, and the cab driver, this 
Indian  guy started telling me. He 
started  telling me all sorts of stuff. He, 
he was just looking  at me in the rear view 
mirror, and he said bliss, bliss is your birth 
rite. And I was like.. uh, 45th in Madison? 
And he said you have  great potential in this 
lifetime. The key to your life is gratitude  and 
you do not given up things. And I say woe, 
how do I do that? And he said simple,  say 
thank you, and I said when? He said, all the 
time, right now. And he said after I say thank 
you, he say, more please.

Sam # 2: Wait, thank you more please?

Annie: Yeah, that with gratitude the universe  
is eternally abundant. So.. I’ve been.. giving 
gratitude  a shot. Thank you more please. Thank 
you more please. Thank you more please. How 
crazy am I sounding here.
Sam # 2: Oh, no, no, no, no, no, no,  
not at all.

Have, have you notice the difference?

Annie: No, I mean, yes, but whatever.
 HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE. Josh Radnor (regi och manus). (2010) 

 imdb.com/title/tt1481572/trivia?tab=qt&ref_=tt_trv_qu (Mars, 2017) 

 en.wikiquote.org/wiki/Happythankyoumoreplease (Mars, 2017) 

 quotenetoup.blogspot.se/2012/12/movie-quote-happythankyoumoreplease.html (Mars, 2017) 

Kärlek. Kan betyda många olika saker,  
men ofta är det en stark och positiv känsla för 
någon. Kärlek mellan två vuxna personer eller 
två ungdomar innebär ofta att man  längtar 
efter att vara med varandra, känner ömhet och 
gemenskap och också sexuell åtrå. Sådan 
 kärlek är ett frivilligt förhållande där de två som 
älskar varandra vill hålla ihop en längre tid. 
Ibland kallar man den första tiden när kärleken 
till en annan blommar upp för förälskelse. 
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%A4rlek (Mars, 2017) 

Själ. Den del av en individs personlighet   
som kan sägas innefatta de egenskaper  
vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sj%C3%A4l (Mars, 2017) 

Fylld. Vars utrymme helt upptas av innehåll.  
I fråga om abstrakt innehåll, särsk. känslor. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fylld (Mars, 2017) 

Längtan. Intensiv åstundan l. önskan (i för-
ening med känsla av saknad) att få ngt l. 
komma i tillfälle att göra ngt, att komma till 
ngn l. ngt l. att träffa samman med ngn o. d.; 
trängtan. 
 SPALT L 1660 BAND 16. SAOB (1942) 

 saob.se/artikel/?seek=L%C3%A4ngtan&pz=1#U_L1519_158171 (April, 2017) 

Hemresa. (Längre och med färdmedel 
utförd) resa från en  specifik plats till hemmet. 
 sv.wiktionary.org/wiki/hemresa (Februari, 2017) 

Omfamna. Trycka (ngn eller ngt) mot den 
egna kroppen med hjälp av armarna vanl. för 
att visa ömhet. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omfamna (Februari, 2017) 

Kyss. Ömhets- el. vördnadsbetygelse. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kyss (Mars, 2017) 
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 ”Jesper, kan du 
inte 
stanna 
i Stock-
holm?”

Dan: When I first met Candy,  those 
were like the days of ”juice” when 
everything was bountiful.
 

Candy: I wanna try it your way  
this time.
 

Dan: Here is the deepest secret 
nobody knows. Here is the root of 
the root and the bud of the bud and 
the sky of the sky of a tree called 
life; which grows higher than soul 
can hope or mind can hide. And this 
is the  wonder that’s keeping the 
stars apart... I carry your heart,  
I carry  it in my heart.
 

Candy: Once upon a time, there  
was Candy and Dan. Things were 
very hot that year. All the wax was 
melting  in the trees. He would climb 
balconies,  climb  everywhere, do 

anything for her, oh Danny boy. 
Thousands of birds, the  tiniest birds, 
adorned  her hair.  Everything was 
gold. One night the bed caught fire. 
He was handsome and a very good 
criminal.  We lived on sunlight and 
chocolate bars. It was the afternoon 
of extravagant delight. Danny the 
daredevil. Candy went missing. The 
days last rays of sunshine cruise  
like sharks. I want to try it your way 
this time. You came into my life 
really fast and I liked it. We squel-
ched in the mud of our joy. I was 
wet-thighed with surrender. Then 
there was a gap in things and the 
whole  earth tilted. This is the busi-
ness. This, is what we’re after. With 
you inside me comes the hatch of 
death. And perhaps I’ll simply never 
sleep again.
 

Dan: We had a lot 
going for us. We’d 
found the secret 
glue that held all 
things together. 
In a perfect place,  
where the noise 
did not intrude, our 
world was so very 
 complete.

CANDY. Neil Armfield (regi), Luke Davies (författare), 

Neil Armfield, (manus), Luke Davies (manus). (2006)

imdb.com/title/tt0424880/quotes (Februari, 2017)
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”Vart är du 
påväg?”

Lyssnar
stel & fastspänd

& när paniken bryter ut
ler Du svagt
och viskar till Mig Du
är värd att dö för
Men mot gummi, glas & metall…
747. ISOLA. Kent (1997)

kent.nu/latar/747-albumversion-sv/ (April, 2017)

Resa. Förflytta sig (viss) längre sträcka med 
hjälp av ngt färdmedel vanl. mot bestämt mål.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/resa-(2) (April, 2017)

Tillflykt. (I vissa uttr.) (ankomst efter) flykt 
undan fara eller  bekymmer till viss skyddad 
plats.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tillflykt (April, 2017)

Kupe. (Tåg) – en avskild avdelning i en järn-
vägsvagn.
sv.wikipedia.org/wiki/Kup%C3%A9 (April, 2017)

Avlägset. (I rummet) belägen (mycket) långt 
bort.
sv.wiktionary.org/wiki/avl%C3%A4gsen (April, 2017)

Distans. (Storleken af) mellanrummet  
 mellan två punkter,  föremål, orter o. d.: afstånd, 
 mellanrum; väg, (väg)sträcka; i sht om större 
afstånd; stundom  närmande sig bet.: aflägs-
enhet. 
SPALT D 1652 BAND 6. SAOB (1916)

saob.se/artikel/?seek=Distans&pz=1#U_D1475_184676 (April, 2017)

Paus. (Kortare) uppehåll särsk. i verksamhet. 
Spec. om i förväg planerat uppehåll mellan två 
delar.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/paus (April, 2017)

Momentum. (’Kraft som sätter i rörelse’, 
’påverkan’; ’rörelse’;  ’ögonblick’; ’moment’, av 
mo´veo ’röra’, ’sätta i rörelse’).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/momentum (April, 2017)

Vy. Synintryck vid betraktande av vidsträckt 
område. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vy (April, 2017)

Rekreation. Förhållandet att rekreera sig; 
återhämtning av  krafterna (efter en ansträng-
ning l. sjukdom o. d.), stärkande  ombyte (i 
sysselsättning l. miljö o. d.) l. vila, vederkvick-
else,  uppfriskning; stundom övergående i bet.: 
förströelse, tidsfördriv, (upplivande) nöje; ofta 
konkretare. RUM, n. (numera föga br.) rum där 
man kan rekreera l. förströ sig. SYFTE. om 
syfte att ge  rekreation. Färden gjordes i rekre-
ationssyfte. TID. om tid då man rekreerar sig l. 

kan rekreera sig. VISTELSE. om vistelse  
(på en viss plats) för att få rekreation.
SPALT R 923 BAND 21. SAOB (1957)

http://www.saob.se/artikel/?seek=rekreation&pz=1#U_R745_187286 (April, 2017)

Destination. Syfte o. ändamål med en färd l. 
transport. 
SPALT D 1071 BAND 6. SAOB (1911)

saob.se/artikel/?seek=Destination&pz=1#U_D865_222335 (April, 2017)

Saknad. Om förhållandet (att ngn obser-
verar) att ngn l. ngt icke befinner sig l. icke 
infunnit sig ngnstädes l. har försvunnit från 
en l. sin plats; frånvaro. KÄNSLA. känsla av 
 saknad.
SPALT S 194 BAND 24. SAOB (1963)

saob.se/artikel/?seek=Saknad&pz=6#U_S1_228392 (April, 2017)



SÖNDAG 19 FEBRUARI | DAG 21

 ”Du hade
bara annat 
att tänka på.”

Orsak. Något som leder till något annat.
sv.wiktionary.org/wiki/orsak (April, 2017)

Fadäs. Dumt l. platt l. löjligt l. smaklöst 
 yttrande l. påstående; platthet l. osmaklighet, 
banalitet.
SPALT F 65 BAND 8. SAOB (1919)

saob.se/artikel/?seek=fad%C3%A4s&pz=1#U_F1_69587 (April, 2017)

Spänning. Känsla  av både (viss) rädsla 
eller nervositet och lust  orsakad av äventyrlig  
 handling.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sp%C3%A4nning (Febrauri, 2017)

Tankspridd. Som (ofta) är alltför försjunken 
i tankar för att ägna tillräcklig uppmärksamhet 
åt mer närliggande ting. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tankspridd (April, 2017)

Bekymrad. Betungad, besvärad; upptagen,  
tagen i anspråk, sysselsatt; med prep. med, 
äfv. om: betungad l. besvärad med l.  upp tagen. 
Orolig, ängslig, full af farhågor, tryckt af 
bekymmer.
SPALT B 1004 BAND 3. SAOB (1902)

saob.se/artikel/?seek=Bekymrad&pz=1#U_B917_93280 (April, 2017)

Verkan. Kraft att fungera som orsakande 
faktor på viss företeelse; med visst resultat  
som följd. Om resultat e.d. av motsvarande 
handling el. skeende. Spec. (i mer el. mindre fil. 
sammanhang) det som oundvikligen följer.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/verkan (April, 2017)

Paralyserad. (Ofta perf. part.) orsaka tillfällig 
förlust av handlingsförmågan hos ngn.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/paralysera (April, 2017)

Oviss. Om person: som icke vet l. icke är 
på det klara med hur han skall handla vid 
ett visst tillfälle l. vad som är riktigt l. hur ngt 
 förhåller sig l. vad som kommer att ske l. hur 
ngt kommer att avlöpa o. d., tvekande, osäker, 
villrådig; nästan bl. i förb. med bestämning 
som uttrycker i vilket  avseende ngn är osäker 
osv.; särsk. i uttr. oviss om (förr äv. på) ngt.

Med sakligt huvudord, i  fråga om osäkerhet  
rörande vad som kommer att ske l. hur ngt 
kommer att avlöpa l. rörande ngts framtida 
gestaltning o. d.; särsk.: som icke (med 
bestämdhet) kan förutsägas, vars utgång 
l. framtida utveckling o. d. man icke kan 
förutse; äv. betecknande att ngt är präglat av 
otrygghet, därför att det icke ger garantier l. 
säkerhet för framtiden o. d.; äv.: som man icke 
kan förlita  sig på; som man icke med säkerhet 
kan räkna  på att få l. att få behålla; gm vilket 
man lika väl kan vänta obehag l. skada som 
glädje o. fördelar;  osäker.
SPALT O 1696 BAND 19. SAOB (1951)

saob.se/artikel/?seek=Oviss&pz=1#U_O1537_171866 (April, 2017)
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Ska du
alltid
se sådär 
arg ut?

Kväsa. Göra ödmjuk genom att förtrycka; 
med avs. på person.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kv%C3%A4sa (April, 2017)

Arg. Som känner vrede eller ilska och oftast 
också  visar det; om människor nästan  alltid 
 tillfälligt. 

I utvidgad anv. i fråga om utseende, yttre  
beskaffenhet.  Om ngt sakligt: långtgående.  
Utmärkande en stegring till hög l. ytterlig  
grad af ngn (oftast mer l.  mindre ond, dålig 
l. skadlig)  egenskap l. verksamhet: svår (i 
komp. o. superl.: värre, värst); vanl. i attributiv  l. 
adverbiell.  
SPALT A 2202 BAND 2. SAOB (1901)

saob.se/artikel/?unik=A_2157-0040.w9Ku&pz=3 (April, 2017)

ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/arg (April, 2017)

Sammanbiten. Psykiskt samlad på ett 
allvarsamt sätt vanl. inför ngn obehaglig 
 upplevelse.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sammanbiten (April, 2017)

Accentuera. (Tydligt) framhäva verbalt, 
 visuellt el. på annat sätt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/accentuera (April, 2017)

Medveten. Betecknande att ngn mer l. 
 mindre klart har vetskap l. begrepp l. upp-
fattning om l. förnimmelse  av ngt visst; särsk. 
(i sht i fackspr.) i inskränktare anv., om det 
 tillstånd l. den tillståndskänsla  av vakenhet, 
klarhet l. anspänning av uppmärksamheten  
som gör att en individ  uppfattar de inom henne  
försiggående   psykiska  processerna. Om 

person:  som har vetskap om l. är på det klara  med ngt, som fattar l. 
inser l. begriper ngt; som känner ngt på sig; som inser innebörden l. 
betydelsen av l. har utpräglad känsla för ngt; som handlar avsiktligt 
med avs. på ngt; dels i uttr. medveten om, äv. av ngt, dels med obj.
SPALT M 689 BAND 17. SAOB (1943)

saob.se/artikel/?seek=Medveten&pz=1#U_M577_119054 (April, 2017)

Besvärad. Som har kommit att känna (lättare)  obehag.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/besv%C3%A4rad (April, 2017)

Missuppfatta. Uppfatta eller förstå något på ett felaktigt sätt, 
d.v.s. utifrån extern information (t.ex. text, tal eller andra sinnes-

intryck) skapa sig en intern,  mental bild över 
situationen, vilken inte  stämmer överens med 
verkligheten eller med den av avsändaren 
avsedda inne börden.
sv.wiktionary.org/wiki/missuppfatta (April, 2017)



Vill du 
ha te?
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Häll upp kokhett vatten i en kopp. 
Lägg ned påsen i koppen, ta honung 
med skeden, sätt ned skeden i 
 koppen med honungen på och rör 
om tills honungen smälter.”
Rimligen. Enligt vad som förnuftigt sett kan förväntas eller tänkas.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/rimligen (April, 2017)

Val. Nyckelbegrepp i existentialismen, enligt vilken människans situation 
karakteriseras av val; människan definierar vem hon är genom sina val, och 
dessa val skapar ångest.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/val-(existentialism-filosofi) (April, 2017)

Grönt te. Teblad som inte är jästa. Efter skörden värme behandlas tebladen  
så att deras enzymer inaktiveras. Därmed kan jäsning inte ske, och bladens  
gröna färg behålls under torkning och fortsatt beredning. Vidare blir den 
 färdiga dryckens sammansättning av substanser annorlunda i grönt te än 

i svart te. Grönt te har bl.a. högre halt av 
 antioxidanter.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gr%C3%B6nt-te (April, 2017)

Dissonans. Som av flertalet människor 
upplevs som missljudande,  icke välljudan-
de. Motsatsen är konsonans. I  harmoniläran 
brukar  man skilja på två typer av  dissonanser 
–  betonade och obetonade.  De flesta disso-
nanser brukar ”sträva efter” att bli upplösta till 
en konsonans, vilket skapar  avspänning.
sv.wikipedia.org/wiki/Dissonans (April, 2017)

Patronise. From the Latin pater meaning 
”father”, with the -ise suffix used to create 
the verb form. To treat as inferior unfairly, talk 
down to, treat condescendingly.
en.wiktionary.org/wiki/patronise#English (April, 2017)

Enerverande. (Ofta part.) göra irriterad och nervös.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/enervera (April, 2017)

Krympt. Förminskad, som har dragit ihop sig och blivit mindre. 
sv.wiktionary.org/wiki/krympt (April, 2017)

Liten. Som har ringa utsträckning i rummet absolut el. i förh. till andra före-
mål av samma slag. Med försvagad storleksbetydelse, särsk. i smeksamma 
anv.; spec. om barn, med betoning av åldern snarare än storleken.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/liten (April, 2017)

Godtrogen. Som lätt tror på vad andra säger; lättlurad.
sv.wiktionary.org/wiki/godtrogen (April, 2017)

Omgivning. (Sammanfattningen av de) förhållanden  eller  företeelser 
som finns runt omkring ngn eller ngt.  Samman fattningen av alla fysiska 
 företeelser i anknytning till (viss) person. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omgivning (April, 2017)

Augurleende. Ett mellan invigda om hemligt  sam förstånd  vittnande leende 
över en godtrogen omgivnings  omotiverade  vördnad.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/augurleende (April, 2017)

Fräsa. Ge ifrån sig ett ljud som liknar ljudet från vatten som  kommer i 
 beröring med ngt glödhett. I fråga om handling som ger upphov till sådant 
ljud. Fnysa eller väsa som tecken på ilska.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fr%C3%A4sa (April, 2017)

Invigd. (Med prep. i) göra förtrogen (med) ngt svårtillgängligt  sammanhang.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inviga (April, 2017)

Inblick. (Möjlighet till) direkt studium ofta av ngt som inte 
utan vidare  är tillgängligt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inblick (April, 2017)

Brygd. Dryck som består av en sammankokad blandning av 
olika ingredienser gärna av mystiskt slag.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/brygd (April, 2017)

Kärl. Mindre, vattentät behållare för förvaring, beredning 
e.d.; särsk. som husgeråd: dryckeskärl; glaskärl; keramikkärl; 
kokkärl;  kopparkärl; nattkärl; porslinskärl.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/k%C3%A4rl (April 2017)

Bevis. Grund för visshet om något. Både i vanligt tal och 
i mer  specialiserade sammanhang är ett bevis något som ger 
kunskap om sanningen eller riktigheten hos ett påstående.  
Detta påstående  är bevisets slutsats. Graden av säkerhet   
varierar hos den kunskap  som ett bevis ger. I vissa sam-
manhang kräver  man endast att sanningen hos slutsatsen 
görs trolig. I andra  sammanhang förutsätts att ett bevis är 
bindande,  dvs. ger full visshet. Ett bevis kan  vinnas genom 
empiriska iakttagelser eller genom andra slag av icke verbala  
handlingar, men det består ofta av ett resonemang i vilket 
man sluter sig till sanningen hos vissa påståenden utifrån 
sanningen  hos andra.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bevis (April 2017)

Vill du Vill du 



Behov. Begrepp som inom fysiologi och 
 psykologi används för att förklara männis-
kors och djurs målinriktade beteende. Man 
brukar skilja mellan biologiska behov (t.ex. 
hunger, törst, sexualitet) och psykologiska 
och sociala  behov (t.ex. behov av trygghet 
och  uppskattning).
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/behov (April, 2017)

Behovsreduktion. Begrepp som 
används för att förklara människors och 
djurs be teende som resultatet av sekvensen 
behov–spänning –beteende–spännings-
minskning. 

När ett behov föreligger upplevs  spänning, 
som individen strävar  efter att minska genom 
sitt  beteende. De beteenden som minskar 
behovet (spänningen) lärs in för att upprepas 
då  behovet återkommer.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/behovsreduktion (April, 2017)

Sömnen kommer 
som en vän tur, 
retur mot tystnaden
Sömnen kommer 
som en vän 
den dömer ingen
Sömnen kommer 
som en vän 
mjuk varm hand 
i tystnaden
Sömnen kommer 
som en vän 
den dömer ingen.
SÖMNEN. TILLBAKA TILL SAMTIDEN. Kent (2007).

kent.nu/latar/somnen/ (Februari, 2017)
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ofta som lathet, likgiltighet eller 
passivitet.  Motsatsen till lättja  
är flit. Ordet Acedia är latin 
och kommer från grekiskans 
Akedia  som betyder ”frånvaro 
av att bry sig”.
sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ttja (April, 2017)

Slacker. Ett engelskspråkigt 
uttryck för en lat person, en 
slöfock. Uttrycket kan härledas 
till USA under första och andra 
världskriget för att beskriva 
personer som undvek militär-
tjänsten. Under 1990-talet 
kom det dock mer att beskriva 
tendenser i den yngre genera-
tionen - något som befästes av 
Richard Linklaters film Slacker 
- vilket senare gav upphov till 
uttrycker ”slacker-generation”.

En typisk slacker karak-
täriseras av ett statiskt, 
oentusiastiskt uppträdande  
som manifesteras i ett uppen-
bart avsaknande av att ”ta 
tag” i saker. Denna avsaknad 
av motivation representeras 
ofta av arbetslöshet eller en 
anställning som kräver minimal 
ansträngning.
sv.wikipedia.org/wiki/Slacker (April, 2017)

Dygnsvila. Tid (ett an tal 
 timmar) med sömn och vila 
som åter kommer dygn efter 
dygn för de flesta människor 
vid ungefär samma tid punkter.
saob.se/artikel/?seek=dygnsvila&pz=6 (April, 2017)

saob.se/so/visa.php?id=168737757 (April, 2017)

Tid. En grundläggande dimen-
sion i vår till varo som gör att vi 
kan beskriva händelser i vad 
som har skett, vad som sker 
nu och vad som kommer att 
hända  senare, det vill säga ge 
en ordnad följd, en sekvens, av 
händelser.
sv.wikipedia.org/wiki/Tid (Februari, 2017)

Sömn. Sömntiden hos  vuxna 
ligger i flertalet fall mellan 6 
och 9 timmar; sömn behovet 
avtar hos de flesta efter 
hand i högre ålder. Förutom 
 lägesändringar förekommer 
sömnryckningar (som kan leda 
till tillfälligt uppvaknande),  
tandgnissling, rullningar  med 
huvudet och tal under sömnen.  
Man kan ännu inte ge ett 
 tillfredsställande svar på frågan  
om sömnens betydelse. I stort 
sett uppfattas sömnen alltjämt 
som en viloperiod för hjärnan 
och  därmed för hela kroppen.

ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%B6mn (Februari, 2017)

Jag längtar    tills vi båda
har tid att
ligga i 
sängen 
hela 
dagen.

Önsketänkande. Tänkande  
som styrs av vederbörandes 
personliga  önskningar i st. f. av 
fakta, erfarenhet, logiska  regler. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%B6nsket%C3%A4nkande (April, 2017)

Vilan. (För tillfället) inte vara i 
verksamhet särsk. för att åter-
vinna krafter e.d.; om  människa 
el. djur {SYN. ta igen sig}. Vara 
stabilt placerad med sin tyngd 
verkande (mot ngt). Över-
fört vara baserad (på) eller 
anknuten. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vila-(2) (April, 2017)

Lättja. Inom kristen domens 
moraltradition är lättja 
(Latin: Acedia) en av de sju 
dödssynderna.  Lättja  förklaras 



HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR HUR ÄR 
LÄGET? LÄGET? 
GRABB- GRABB-
HALVA! HALVA!

Du har förändrat ditt sätt, suddat ut varje spår
Men i själen din ja långt, långt in ekar tonåringens vrål…
 KLÅPAREN. DU & JAG DÖDEN. Kent (2005) 

 kent.nu/latar/klaparen/ (April, 2017) 
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HUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄRHUR ÄR
LÄGET?LÄGET?LÄGET?
GRABB-GRABB-GRABB-GRABB-GRABB-GRABB-GRABB-
HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!HALVA!

Absurditet. Det att ngt strider mot lagarna  för förnuftigt tänkande. 
Om enstaka yttring av detta. 
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/absurditet (April, 2017)

Frågeställning. Formulering av en fråga eller ett problem.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fr%C3%A5gest%C3%A4llning

Problematisk. Som innebär (ett)  problem.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/problematisk (April, 2017)

Epitet. (Karakteriserande) beteckning särsk. på person och  avseende den-
nes  själsliga egenskaper.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/epitet (Febrauari, 2017)

Irritation. Olustig, lätt uppretad sinnesstämning ofta över ngt som upplevs 
som en meningslös el. onödig störning.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/irritation (Februari, 2017)

Retrospektivt minne. Bakåtriktat minne, den vanligaste  formen av minne: 

man kommer ihåg någonting som tidigare har inträffat.  Episodiskt 
minne är den enda form av minne  som är  retrospektivt i den mening-
en att man medvetet försöker erinra sig den  tidigare  händelsen. 
Förutom skillnaden vad beträffar  framåt eller  bakåt i tiden gäller 
det prospektiva  minnet i huvudsak när, medan  retrospektivt minne 
främst gäller vad. Informationsinnehållet har alltså betydelse för det 

retrospektiva minnet, medan detta ofta inte är 
fallet för det prospektiva minnet.

ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/retrospektivt-minne (Mars, 2017)

Barn. En människa under skedet mellan födelsen och 
vuxen ålder. Småbarnsålder  (1–3 år). Skol ålder (fram 
till puberteten), pubertet; pojkar ca 9–14 år. Perioden 
mellan puberteten  och vuxen ålder brukar benämnas 
adolescensen. 
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barn (April, 2017)

Osäker. Som saknar självförtroende: en blyg och ~ ung man. 
 Allmännare som saknar beslutsamhet eller kunskap i viss fråga.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/os%C3%A4ker (April, 2017)

Ignorans. Betyder okunnighet eller oförstånd. Oftast 
beror ignoransen på att den som är okunnig inte är 

intresserad av att känna till det som saken gäller. Man 
kan till exempel påstå att de som har makten ibland visar 
stor ignorans när det gäller hur vanligt folk lever.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ignorans (April, 2017)
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”Vart ska 
du iväg 
nu igen?”

Fråga. Begäran om information eller att få en 
 upplysning i ett visst ärende.  Något som är värt 
eller intressant att diskutera.
sv.wiktionary.org/wiki/fr%C3%A5ga (April, 2017)

Nyfiken. Angelägen om att få veta hur saker 
och ting förhåller sig.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/nyfiken (April, 2017)

Reminiscens. Svag eller ofull ständig 
 minnesbild.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/reminiscens (April, 2017)

Erinran. (Utifrån kommande) påminnelse om 
ngt man inte uppmärksammat el. tänkt på (ev. 
på en längre tid).
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/erinran (April, 2017)

Resa. Förflytta sig (viss) längre sträcka med 
hjälp av ngt färdmedel vanl. mot bestämt mål.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/resa-(2) (April, 2017)

Färdväg. Den väg (mellan två  platser) som 
ett fordon färdas eller är tänkt att färdas.
sv.wiktionary.org/wiki/f%C3%A4rdv%C3%A4g (April, 2017)

Tid. En grundläggande dimension i vår till varo 
som gör att vi kan beskriva  händelser i vad 
som har skett, vad som sker nu och vad som 
kommer att hända senare, det vill säga ge en 
ordnad följd, en sekvens, av  händelser.
sv.wikipedia.org/wiki/Tid (Februari, 2017)

Destination. Syfte o. ändamål med en färd l. 
transport. 
SPALT D 1071 BAND 6. SAOB (1911)

saob.se/artikel/?seek=Destination&pz=1#U_D865_222335 (April, 2017)

Tågtid. Tid för järnvägstågs avgång eller 
ankomst från/till viss station.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/t%C3%A5gtid (Mars, 2017)

Packning. Mängd nedpackade föremål 
vanl. äv. med tanke på förvaringsanordningen; 
särsk. om bagage.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/packning (April, 2017)

Tystnad
En rökfri viskning

Det är exakt vad Vi vill ha
det luftkonditionerade ljudet
av fart
Du är värd att dö för
Ni kan skratta om Ni vill
Håna oss Vi rör oss Ni står still…
747. ISOLA. Kent (1997).

 kent.nu/latar/747-albumversion-sv/ (April, 2017) 



 Varför 
kan du 
andas 
ut?
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Luft. (Knappast plur.) en blandning av huvud-
sakligen syre och  kväve som omger jorden och 
är en förutsättning för organiskt  liv ofta särsk. 
om (ren) utomhusluft. Om det område (ett stycke 
ovanför  marken) där luften förekommer. Ofta bild-
ligt och i liknelser om ngt som anses obetydligt el. 
om ngt som eg. inte existerar.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/luft (Mars, 2017) 

Utrymme. (Tillräcklig) rumslig utsträckning eller 
volym för att ngt skall få plats; ibl. mer el. mindre 
abstrakt.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utrymme (Mars, 2017) 

Andrum. (Extra) tid för samling eller vila (efter 
och) inför (ny) påfrestning i stressat läge.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/andrum (Mars, 2017) 

Moment. (Time) A moment (momentum) was a 
medieval unit of time. The movement of a  shadow 
on a sundial covered 40 moments in a solar hour. 
An hour in this case means one twelfth of the 
 period between sunrise and sunset. The length of 
a solar hour depended on the length of the day, 
which in turn varied with the season, so the length 
of a moment in modern seconds was not fixed,  

but on average, a moment corresponds to 90 
seconds. A day was divided into 24 hours 

of both equal and unequal lengths, the 
former being called natural or equin-
octial, and the latter artificial. The hour 
was divided into four puncta (quarter-
hours), ten minuta, or 40 momenta.

 en.wikipedia.org/wiki/Moment_(time) (April, 2017) 

Besked. Urskillning, förstånd, klokhet. (På 
 vissa skäl beroende) förhållande. Det förhåller 
sig på annat sätt, är en annan sak. Därmed för-
håller det sig på samma sätt. Reda, ordning; kraft, 
energi, drift; eftertryck. Upplysning, (upplysande)  
förklaring l. meddelande l. svar, underrättelse; 
redogörelse, reda. Åstadkomma ngt ordentligt l. 
duktigt; numera  nästan.
 SPALT B 1461 BAND 3. SAOB (1905) 

 saob.se/artikel/?seek=besked&pz=1#U_B1325_145341 (Apri, 2017) 

Avsluta. Fullborda, göra färdig,  lägga sista 
 handen vid.
 SPALT A 536 BAND 1. SAOB (1898) 

 saob.se/artikel/?seek=avsluta&pz=1#U_A395_150159 (Februari, 2017) 

Lättnad. Känsla av befrielse och  avspändhet över 
att ngn anledning till bekymmer försvunnit.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l%C3%A4ttnad (Februari, 2017) 

Om du  visste vad 
du ville skulle du 

få det du ville ha
Om du visste var du 
 skulle skulle du  komma 
dit en dag.
OM DU VISSTE VAD DU VILLE. BEST OF. Kent (2016)

 kent.nu/latar/om-du-visste-vad-du-ville/ (April, 2017) 



 Livet är räddat!
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Idiom. Fast uttryck vars innebörd inte  framgår 
av de ingående ordens betydelser.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/idiom (April, 2017) 

Överdramatisering. Få (ngt) att framstå 
som större eller viktigare än vad som  verkligen 
är fallet. BET.NYANS: med avs. på handling: 
man skall inte ~ hyvlingen man skall inte hyvla  
för mycket.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%B6verdriva (April, 2017) 

Göra en höna av en fjäder. Att göra en 
höna av en fjäder är ett idiomatiskt uttryck som 
innebär att man (i princip) hittar på till exempel 
fakta om en sak som man ursprungligen vet 
mycket lite om.
 sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ra_en_h%C3%B6na_av_en_fj%C3%A4der (April, 2017) 

Plattityd. Ett intetsägande påstående, 
som ibland är en  kliché. Det är i allmänhet  
inte  falsifierbart. Ett (fingerat)  exempel 
från politiken  skulle kunna vara: ”Vårt parti  
 värnar om pensionärernas bästa.” Det är en 
plattityd,  eftersom man har svårt att tänka  
sig motsatsen,  exempelvis att ett annat 
 parti skulle framföra att man inte värnar om 
pensionärernas  bästa. Denna typ av  plattityd 
är vanlig, men inte alltid lätt att  omedelbart 
genomskåda.
 sv.wikipedia.org/wiki/Plattityd (April, 2017) 

Ironi. (Bokstavligen ”omkasta”, ”förställa”) 
är en stilfigur som innebär att det finns en 
skillnad mellan vad som sägs och vad som 
egentligen menas. Publiken, åtminstone en 
del av den, förutsätts även vara införstådd 
med detta. Ironi kan vara humoristisk, men 
 behöver inte vara det. Även när den används 
för att locka till skratt kan avsikten vara att 
demonstrera  ett förakt och undvika öppen 
konflikt. Det kan handla om att antyda sidor 
av en företeelse, en person, en tanke etc 
som man anser svåra eller olämpliga att 
 utpeka öppet.
 sv.wikipedia.org/wiki/Ironi (April, 2017) 

Sarkasm. (Av grekiskans sarkasmos, 
med samma betydelse från ”slita sönder 
kött”,  ”skära tänder (i raseri)”, till, ”kött”) är 
ett yttrande  där något sägs på ett skenbart 
 humoristiskt sätt med ett överdrivet, sarkas-
tiskt tonfall med avsikt att håna den eller det 
man syftar på. Sarkasmens sakinnehåll är 
ofta en stark överdrift och till att förlöjliga.  I 
 Nationalencyklopedin definieras sarkasm som 
ett ”yttrande som innehåller skarpt ironisk  
eller hånfull kritik”, man kan också tala om 
sarkasm  som sarkastisk kritik i en mer allmän 
bemärkelse;  sarkasm är då en extra bitsk och/
eller nedvärderande form av ironi.
 sv.wikipedia.org/wiki/Sarkasm (April, 2017) 

Putslustig. Handling l. uppträdande som 
avser att roa, lustigt upptåg, skämtsamt påhitt, 
pajaskonst(er), skoj, gyckel, skämt; förr särsk.: 
skämtsam(t) l. roande tal l. berättelse l.  historia, 
lustighet. Spratt, skälmstycke, streck, hyss, 
rackartyg, fuffens o. d.; numera före trädesvis 
med tanke på jämförelsevis oskyldiga (smålus-
tiga) spratt som ngn spelar ngn huvudsakligen 
för att roa sig. Slugt politiskt drag, listigt utfört 
brott, skurkstreck.
 SPALT P 2494 BAND 21. SAOB (1955) 

 saob.se/artikel/?seek=putslustig&pz=1#U_P2273_241497 (April, 2017) 

Reaktion. (Reagens), individens svar på en 
 utifrån eller inifrån kommande retning.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reaktion (April, 2017) 

Chuckle. A quiet laugh. To laugh quietly or 
inwardly.   (Tran sitive) To communicate through 
 chuckling.
 en.wiktionary.org/wiki/chuckle (April, 2017) 

När något har gått dåligt: 
"Det där gick ju bra."

Som reaktion till ett 
dåligt skämt: "Du borde 
bli  komiker."

När någon har gjort bort 
sig eller varit klumpig: 
"Grattis" eller "Snyggt!"

 sv.wikipedia.org/wiki/Sarkasm (April, 2017) 



    Är det 
här din 
strumpa?”
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Plagg. (Textil) föremål som är format efter 
och bärs i anslutning till (ngn del av)  kroppen  
i värmande eller  skyddande syfte.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/plagg (Februari, 2017) 

Äganderätt. Äganderätt är en idé om ett 
materiellt  rättighetsanspråk, där  ägaren 
besitter kontrollmakt över en individuellt  
bestämd materiell  sak, en egendom, med 
 vissa befogenheter. Ägande rätten är den 
mest grundläggande och långtgående 
 juridiska rättsidén till ett fysiskt föremål. 
Det är en idé om en rätt att fritt förfoga 
över en individuellt bestämd fysisk sak i alla 
hänseenden som inte är  särskilt undantagna 
genom lag, avtal eller  sedvanerätt.
 sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gander%C3%A4tt (Februari, 2017) 

Tillhörighet. Föremål som tillhör ngn. 
 (Knappast plur.) det att ingå i viss grupp.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tillh%C3%B6righet (April, 2017) 

Kategori. I fråga om Aristoteles’  filosofi, 
beteckning för de allmännaste  bestämningar 
som tillkomma varje värkligt föremål 
(substans,  kvantitet, kvalitet, relation, rum, tid. 

Om vissa allmänna (ontologiska l. logiska  
l. psykologiska) begrepp under  vilka alla våra 
föreställningar subsumeras o. som bilda själva 
förutsättningarna för vår uppfattning av ting l. 
egenskaper l. företeelser.
 SPALT K 796 BAND 13. SAOB (1935) 

 saob.se/artikel/?seek=Kategori&pz=1#U_K653_151821 (April, 2017) 

Vi. Jag och de andra i den grupp som talaren 
etc. räknar sig till; med el. utan innefattande  av 
lyssnaren. för att särsk. framhäva lyssnarens  
etc. närvaro el. (inte självklara) grupptill-
hörighet: vikänsla. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vi-(1) (Februari, 2017) 

Placering. Det att placera. BET.NYANSER:  
om position e.d. där ngn/ngt placerats.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/placering (April, 2017) 

Lager. Utbredd massa med relativt ringa 
tjocklek.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lager-(3) (April, 2017) 

Kärl. Flyttbar (i allm. mindre) behållare av 
varierande typ o. material, avsedd för olika 
praktiska ändamål; särsk. om  husgerådssak.
 SPALT K 3715 BAND 15. SAOB (1939)

 saob.se/artikel/?seek=k%C3%A4rl&pz=1#U_K3627_94571 (April, 2017) 

Bruksföremål. Föremål som är avsett för 
regel mässig användning och som  därför skall 
vara starkt och  funktionellt.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bruksf%C3%B6rem%C3%A5l (April, 2017) 

Funktion. Förhållande(t) att utöva l. göra 
sin tjänst l. att fungera l. tjänstgöra (ss. ngt); 
tjänsteutövning; fungerande;  värksamhet, 
arbete. Om var särskild av de förrättningar 
varigm ett kroppsligt organ fyller sin uppgift 
l. tjänar livsvärksamheten hos en organism. 
om vart särskilt av de kvalitativt enkla, blott 
för det abstrakta tänkandet från  varandra 
urskiljbara elementen i psykisk värksamhet; 
äv. om vart särskilt i tiden framträdande 
moment av psykisk värksamhet.
 SPALT F 1832 BAND 9. SAOB (1926) 

 saob.se/artikel/?seek=Funktion&pz=1#U_F1761_77482 (April, 2017) 

Petitess. Småsak; något oviktigt eller 
 försumbart.
 sv.wiktionary.org/wiki/petitess (April, 2017) 

Detalj. Mindre, avgränsad del av ngt vanl. 
utan avgörande betydelse för helheten; 
både konkret och abstrakt. Ofta i uttr. som 
 framhäver noggrannhet. 
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/detalj (April, 2017) 

Ägare. Person eller organisation som 
äger ngt: ägaransvar; ägarbyte.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%A4gare (April, 2017) 

Hem. Bestämd form hemmet, syftar på 
den plats som en person anser vara sin 
huvud sakliga boplats, det vill säga primärt  
bostaden och sekundärt stadsdelen eller 
byn. Ordet används i mening om både 
platser, sällskap och annat med vilket 
personen känner sig hemma och därför 
uttrycker sin samhörighet  med. Hemma 
kan vara den plats där man  föddes, där 
man växte upp, där man bor eller där man 
känner att man hör hemma, en klubb  
eller förening där man trivs mycket bra 
med mera.
 sv.wikipedia.org/wiki/Hem (Februari, 2017) 



”Skulle du 
kunna jobba 
imorgon?”
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Plikt. Lydnad, hörsamhet, under dånighet; särsk. i 
uttr. vara l. stå i plikt hos l. under ngn l. i ngns plikt, (på 
grund av ed l. löfte) vara skyldig  ngn lydnad.
SPALT P 1156 BAND 20. SAOB (1953)

saob.se/artikel/?seek=Plikt.&pz=1 (Februari, 2017)

Arbete. Verksamhet på vilken en  människa 
 bygger sin försörjning. Inom nationalekonomin  
avser  ”produktionsfaktorn arbete” vanligen den 
mänskliga  verksamhet som bidrar till  produktionen 
av nyttig heter (man talar ofta om tre  grundläggande 
produktionsfaktorer,  där de andra två är jord och 
 realkapital). Ibland åsyftas  med arbete i sådana 
 sammanhang i stället de människor som utför denna  
verksamhet. Full sysselsättning är ett mål i alla indu-
strialiserade länder, åtminstone  i Väst europa. Arbete 
har därvid kommit att bli ett starkt positivt laddat 
ord, inte bara så att arbetets ekonomiska funktion  
 framhävs, utan även dess sociala och moraliska roll. 
Samtidigt existerar det i dag en rakt motsatt uppfatt-
ning, som tar sig uttryck i en tyst överenskommelse 
mellan arbetsmarknadens parter om att arbete är 
något ofrånkomligt ont, och att strategin därför måste  
gå ut på att nedbringa arbetstiden så mycket som 
möjligt,  så att vi i stället kan njuta av längre fritid.

Den attityd till arbetet som kan avläsas i denna 
föreställningsvärld hade också  sina filosofiska uttol-
kare. Viktigast av dessa var Aristoteles, vars idéer 
dominerade  det europeiska tänkandet under medel-
tiden och början av den nya tiden. Enligt honom var 
arbete något som hindrade människan från att ägna 
sig åt det som var hennes högsta bestämmelse, näm-
ligen att tänka. Arbetet är visserligen nödvändigt i den 
bemärkelsen att vi behöver det som arbetet  frambring-
ar: mat, hus, kläder. Men arbetets mål är den fria tiden, 
utan vilken vi visserligen kan överleva, men inte leva 
ett  full värdigt liv.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbete (April, 2017)

Kollision. Konflikt mellan plikter (moraliska  krav på 
ngn o. d.) som äro så beskaffade att de icke kunna 
fullgöras  samtidigt.
SPALT P 1156 BAND 20. SAOB (1953)

saob.se/artikel/?seek=KOLLISION#U_K1761_135151 (Februari, 2017)

Plugg. Intensiv och koncentrerad inlärning av fakta. 
Skola konkret el. abstrakt.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/plugg-(1) (April, 2017)

Kalender. Kan betyda två olika saker. Det kan vara 
samma sak som tideräkning. Alltså ett system för att 
dela in tiden och vardagslivet i till exempel månader 
och år. Det kan  också vara detsamma som en alma-
nacka. Alltså en bok, ett papper eller en webbsida som 
visar information om alla dagar, och där man kanske 
kan göra egna anteckningar.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kalender (April, 2017)

Agenda. Fastställd ordning för sammanträde el. 
annan sammankomst. Utvidgat i uttr. för att ngt är 
aktuellt. HIST.: sedan 1903; 1650 i bet. ’kyrkohand-
bok’; av lat. agenda, plur., ’vad som bör göras’.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/agenda (April, 2017)

Val. Är ett möjligt beslut. För att ett val ska äga rum 
krävs minst två alternativ att välja mellan. Valet har en 
central position inom existentialismen.  Enligt denna 
filosofiska ståndpunkt definierar människan sig själv 
genom sina val, vilket ger upphov till ångest.
sv.wikipedia.org/wiki/Val_(filosofi) (Februari, 2017)

Konsekvens. Vad som följer l. här flyter av ngt annat 
ss. orsak l. grund; värkan, svit, följd, påföljd. Under kasta 
sig det arbete  som blir  följden av ett handlingssätt. 
Förhållande(t) att ngt leder till (avsett) resultat; effekt, 
värkan.
SPALT K 2137 BAND 14. SAOB (1937)

saob.se/artikel/?seek=konsekvens&pz=1#U_K1987_149757 (April, 2017)

Närvaro. Förhållandet att vara närvarande (vid ngt 
visst); förhållandet l. omständigheten att en angiven 
person är närvarande (vid ngt visst); motsatt: frånvaro. 
Om närvaro av flera personer l. ngns närvaro vid skilda  
tillfällen. Handlingen l. förhållandet att (vid ett visst 
 tillfälle) vistas l. uppehålla sig på en viss plats l. hos 
ngn o. d.; förr stundom liktydigt med: besök; motsatt: 
bortovaro; ofta utan bestämd avgränsning från. Intyg 
om att man varit närvarande vid l. deltagit i ngt visst.
SPALT N 1124 BAND 18. SAOB (1948)

saob.se/artikel/?unik=N_1091-0045.u4AW&pz=3

Kluven. Perfektparticip av klyva; uppdelad, som är 
delad i två eller flera delar; som kluvits. (Överfört) 
vacklande, som önskar två eller flera sinsemellan 
 oförenliga saker.
sv.wiktionary.org/wiki/kluven (April, 2017)

Arbetsmoral. En moralisk princip som  förordar 
flit och hederligt arbete. Begreppet arbetsmoral kan 
 också syfta på en persons eller grupps arbetsvilja.

Enligt Max Webers bok Den protestantiska etiken 
och kapitalismens anda var protestantisk  arbetsmoral 
avgörande för  kapitalismens framväxt i västvärlden.
sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmoral (April, 2017)

Beslut. En process som jämför  handlings alternativ.
sv.wikipedia.org/wiki/Beslut (Febrauari, 2017)

Besked. Urskillning, förstånd, klokhet. (På  vissa 
skäl beroende) förhållande. Det för håller sig på 
annat sätt, är en annan sak. Därmed förhåller det 
sig på samma sätt. Reda, ordning; kraft, energi, 
drift; eftertryck. Upplysning, (upplysande)  förklaring 
l. meddelande l. svar, underrättelse; redogörelse, 
reda. Åstadkomma ngt ordentligt l. duktigt; numera  
nästan.
SPALT B 1461 BAND 3. SAOB (1905)

saob.se/artikel/?seek=besked&pz=1#U_B1325_145341 (April, 2017)

Skede. Avgränsad tidsperiod ofta känne tecknad av 
visst typiskt händelseförlopp.
ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skede (April, 2017)

Inkomst. En regelbunden lön eller annan ersättning 
för ett arbete man gör eller något annat man tjänar 
pengar på.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/inkomst (April, 2017)



 Du
 ska 
 inte  tro
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att du vet vart du ska

Illmarig. Listig, slug, knipslug, illfundig, 
 slipad, inpiskad; ofta med bibet. av god-
modighet l. skämtsamhet o. d.: skalkaktig, 
skälmaktig,  skälmsk; äv. i överförd anv., om 
handling,  beteende, min, yttrande. 
 SPALT I 167 BAND 12. SAOB (1933) 

 saob.se/artikel/?seek=illmarig&pz=1#U_I1_198606 (April, 2017) 

Pillemarisk. (Vard.) illmarig; skälmaktig, 
skälmsk, ”full i sjutton”. Illmarig. vard.: en 
~ liten filur; en.
 SPALT P 852 BAND 20. SAOB (1953) 

 saob.se/artikel/?seek=pillemarisk&pz=1#U_P849_4425 (April, 2017) 

 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pillemarisk (April, 2017) 

Kontroll. Det att övervaka och behärska ett 
skeende eller en apparat e.d., för att vid behov 
gripa in och reglera. Om styrning av kroppen 
el. själen. (Mindre) undersökning för att fast-
ställa om allt är i sin ordning på naturligt sätt 
el. enl. föreskrivna regler. Viss, fastställd och 
markerad punkt (i landskapet).
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kontroll (April, 2017) 

Resa. Förflytta sig (viss) längre sträcka med 
hjälp av ngt färdmedel vanl. mot bestämt mål.
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/resa-(2) (April, 2017) 

Pejla. Bestämma riktningen till 
ngt föremål. överfört anstränga 
sig att få syn (på).
 ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pejla (April, 2017) 

Insikt. Term som ofta används 
inom psykologin för att beteckna 

en plötslig tankemässig omstrukturering, vilken 
innebär att man direkt förstår hur ett problem 
skall lösas.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/insikt (April, 2017) 

Vilse. På sidoväg som leder någon annan-
stans än man förväntade sig, så att man inte 
längre vet var man befinner sig.
 sv.wiktionary.org/wiki/vilse (April, 2017) 

Deduktiv metod. Det vetenskapliga 
 förfaringssättet att logiskt härleda satser ur 
 allmänna lagar eller axiom.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/deduktiv-metod (April, 2017) 

Axiom. Är i vardagliga sammanhang ett själv-
klart påstående vars sanningshalt inte kan 
betvivlas. Inom logik är ett axiom en grundsats 
i ett deduktivt  system som inte kan bevisas 
inom ramen för systemet i fråga. I den äldre  
 vetenskapsteoretiska traditionen antog man att 
 axiomen måste vara uppenbart sanna, och att 
ett bevis för ett  axiom var överflödigt eftersom  
axiomets giltighet insågs omedelbart. I moder-
nare teorier har denna tanke  övergivits för en 
syn som helt bygger på konventioner,  utan 
hänvisning till begrepp som sanning eller falsk-
het.  Axiomen är helt enkelt de  satser  vilka man 
kommit överens om att använda  som grund.
 sv.wikipedia.org/wiki/Axiom (Mars, 2017) 

Lokalsinne. (God l. dålig) förmåga  (särsk. 
lätthet) att orientera sig l. att  finna väg; äv. 
om ett antaget särskilt  sinne som möjliggör 
orientering. 
SPALT L 1041 BAND 16. SAOB (1941) 

 saob.se/artikel/?seek=Lokalsinne&pz=1#U_L1039_4828 (April, 2017) 

Intuition. Livlig inbillningskraft (som ersätter 
åskådningen l. det metodiska tänkandet); (mer 
l. mindre genial) ingivelse;  förmåga att instink-
tivt uppfatta l.  bedöma ngt på ett riktigt sätt; 
siarblick; i vissa fall svårt att skilja från.
 SPALT I 1067 BAND 13. SAOB (1933)

 saob.se/artikel/?seek=Intuition&pz=6#U_I881_191448 (April, 2017) 

Aha´-upplevelse. En plötslig lustfylld 
reaktion som man upplever när man förstår 
innebörden av något som tidigare varit svårt 
att förstå.
 ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aha-upplevelse (April, 2017) 

Gång. Sätt att gå (ofta med inbegrepp av 
 hållning o. sätt att föra kroppen, då man går). 
Gående; vandring; färdande till fots; prome-
nad. För att angiva att man kan fritt röra sig 
o. taga sina mått o. steg, att man kan göra 
o. låta som man vill o. tycker (med ngt). färd; 
resa;  stundom: tåg, framryckning; förr äv. i 
uttr. taga sin gång, ställa färden l. styra kosan 
(ngnstädes  hän).
 SPALT G 1507 BAND 10. SAOB (1929) 

 saob.se/artikel/?seek=G%C3%A5ng&pz=1#U_G1351_171238 (April, 2017) 

Jag är inte längre där
Jag är nån annanstans

Jag är inte längre där min vän
Jag är nån annanstans…
Jag tar tåget hem från sommaren.
 VI ÄR INTE LÄNGRE DÄR. DÅ SOM NU FÖR ALLTID. Kent (2016) 

 kent.nu/latar/vi-ar-inte-langre-dar/ (April, 2017) 
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