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Att prata om att äta och dricka  

En kontrastiv studie av tyska och svenska 

Iris Hartl 

Sammanfattning 

Föreliggande studie handlar om att äta och att dricka, och hur man kan prata om det på tyska och svenska. 

Målet är att belysa vad det är som styr användningen av så kallade intagningsbegrepp i dessa två språk.  

Studien intar ett lexikal typologiskt perspektiv och lägger speciellt fokus på rollen som sociala 

faktorer spelar i valet av intagningsbegrepp. Det undersöks även hur långtgående tendenser svenskan 

och tyskan uppvisar att reservera vissa intagningsverb för maträtter och drycker av specifik karaktär.  

Datainsamlingsmetoden är semistrukturerade parintervjuer med 3 informantgrupper per undersökt 

språk. I utvärderingen av intervjuernas resultat används komponentanalys.  

Resultaten visar att talarens, lyssnarens och aktörens relation till varandra samt situationen som ska 

beskrivas (plats, tid) och artighet spelar störst roll i valet av intagningsbegrepp. Vissa mönster upptäcktes 

vad gäller reservering av begrepp för alkoholhaltiga och onyttiga näringsämnen. Andra faktorer som 

visade sig vara relevanta i valet av intagningsbegrepp är hastighet, mängd, njutning, rörelse, ljud och 

art. Resultaten uppvisar få skillnader mellan de undersökta språken. 
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Talking about eating and drinking  

A contrastive study of German and Swedish 

Iris Hartl 

Summary 

The aim of this thesis is to give an overview over what controls speakers’ choice of expression when 

talking about eating and drinking in Swedish and German. Special focus lies on what roll social factors 

– such as formality, politeness, time of day and the place where food or drink are consumed – play in 

which expression is used. Another subject under investigation is as to how far Swedish and German go 

in reserving certain expressions of consumption for food or drink with specific characteristics. 

Data is gathered in semi-structured group interviews with a group size of two people, interviewing 

three groups per language. Component analysis is used for interpreting the gathered material in a 

structured way. 

The results show that the speaker’s, listener’s and actor’s interpersonal relationship, as well as the 

situation that the speaker wants to describe, are the most important factors in the speaker’s choice of 

expression. Some patterns were observed in connection with reserving expressions for alcoholic drinks 

and unhealthy food. Other factors that were deemed important in the choice of expression are speed of 

intake, amount of intake, enjoyment, motion, sound and species. Few differences between the studied 

languages were observed. 
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1 Inledning 

Denna studie handlar om att äta och att dricka, och hur man kan prata om dessa handlingar. Målet är att 

belysa vad det är som styr användningen av det som i studien kallas för intagningsbegrepp, i svenskan 

och tyskan. Intagningsbegrepp omfattar både självständiga verb, som exempelvis käka, och längre 

uttryckt (inklusive idiom) som att ta sig ett järn (ungefär: ”att dricka alkohol”), som beskriver hur man 

tillför sin kropp näring. 

Att tillföra sin kropp näring är en grundläggande överlevnadsfunktion. Men att äta och dricka handlar 

inte bara om fysiologisk näringsintagning – det är kopplat till kulturella och sociala aspekter och innebär 

ofta njutning. Och kanske just på grund av att näringsintagning är både livsviktig, vardaglig och socialt 

relevant, är sättet som vi kommunicerar kring den differentierat, mångfaldigt och värt en närmare 

undersökning. 

Många av de typologiska studierna inom ämnet som idag finns tillgängliga begränsar sig till att bara 

undersöka äta och dricka (utan att iaktta deras hyponymer), oftast i fler språk än bara två. Ett vanligt 

fokus inom den tidigare forskningen är metaforer och idiom som innehåller orden ”äta” och ”dricka”, 

men som egentligen syftar till något annat – forskarna undersöker alltså vad äta och dricka kan betyda 

utöver att tillföra sin kropp näring. 

Det här projektet försöker istället att ge en överblick över det semantiska fältet självt, som det ser ut 

i svenskans och tyskans talspråk idag, samt att belysa hur intagningsbegrepp används i de två språken 

och vad det är som styr vilka begrepp som används specifikt. Data som används i jämförelsen samlas in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Valet av datainsamlingsmetoden motiveras med att det är 

viktigt att iaktta användningen av ”äta”, ”dricka” och deras hyponymer i social interaktion, eftersom 

näringsintagning ofta förekommer just i social kontext. Dessutom är aktuellt språk enklast att samla in 

genom att elicitera det från talare, i motsats till en korpusundersökning där det kan följa med äldre 

begrepp på grund av korpusens ålder. 

Valet av språken som jämförs är grundat i att det mesta av den tidigare forskningen om 

intagningsbegrepp bara behandlar utomeuropeiska språk. Många av de studier som är publicerade idag 

har engelska som utgångspunkt, men undersöker huvudsakligen de mindre bland världens språk. 

Visserligen har Europas språkvetenskapliga forskning redan ägnat mycket tid åt de europeiska språken, 

men i och med att den lexikala typologin idag fortfarande är ett nyare forskningsfält (Koptjevskaja-

Tamm 2008), borde det vara möjligt att hitta nya aspekter även i dessa språk. 

Sammanfattningsvis motiveras valet av ämnesområde med att det bara finns få tidigare studier om 

intagningsbegrepp och att dessa studier inte undersöker svenska och tyska tillsammans. Fokus på de 

sociala aspekterna av äta och dricka är ännu ovanligare. Författaren hoppas att med sin studie kunna 

bidra en liten del till forskningsfältet. 

För sin tid och sin hjälp med datainsamlingen vill jag tacka Alina, Caroline Åkesson, Cecilia Razelli, 

Conny, Daniel Carlsén-Friberg, Emma Lundberg, Erik Karlsson, Fabia, Hanna Franken, Ingmar 

Bertram, Philipp och Stuart Young, samt alla dem som har valt att förbli anonyma. För goda råd, 

litteraturtips och intressanta samtal vill jag tacka min handledare Bernhard Wälchli. 
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2 Bakgrund 

2.1  Lexikal typologi 

Att utforska ett semantiskt fält från ett typologiskt perspektiv, vilket denna studie ämnar göra, är ingen 

ny företeelse. Tidigare större undersökningar inom den lexikala typologin behandlar exempelvis 

släktskapstermer (Nerlove & Romney 1967), färger (Berlin & Kay 1969), kroppsdelar (Brown 1976), 

riktningsverb (Talmy 1985) eller spatiala relationer (Pederson et al. 1998). För en överblick över 

forskningsområdet lexikal typologi se Koptjevskaja-Tamms kapitel i Vanhove (2008). 

2.2  Intagningsbegrepp i världens språk 

Även om det inte finns särskilt mycket tidigare tvärspråklig forskning om intagningsbegrepp, har några 

forskare ägnat sig åt att beskriva fältets mångfald, med olika fokus och perspektiv. År 2009 gav John 

Newman ut artikelsamlingen The Linguistics of Eating and Drinking som innehåller elva olika artiklar 

med intagningsbegrepp som sitt centrala fokus. Andra exempel på studier som behandlar 

intagningsbegrepp är Bonvini (2008), som utforskar äta och vad det kan betyda utöver att tillföra sin 

kropp näring på några niger-kongospråk, och Bosman (2015), som undersöker den metaforiska 

användningen av intagningsverb i afrikaans. 

Även om vissa av de tillgängliga studierna om intagningsbegrepp också behandlar europeiska språk 

i sina typologiska jämförelser (ett exempel är Hénault 2008, som bland annat undersöker intagningsverb 

på engelska, franska, ryska och tyska med ett etymologiskt perspektiv) är dessa annars sällan mer än en 

fotnot och andra, mindre utforskade språk anses vara intressantare.  

Svenska som nordgermanskt språk och tyska som västgermanskt språk tillhör båda den germanska 

grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Men även mellan två så nära besläktade språk kan det 

finnas påtagliga skillnader som är värda att undersöka med ett kontrastivt perspektiv, som demonstrerats 

i Majid et al. (2007) där forskarna undersöker de semantiska fälten cutting och breaking i engelskan, 

nederländskan, tyskan och svenskan. De kommer fram till att språken skiljer sig åt till en större grad än 

förväntat vad gäller hur fälten är organiserade, hur differentierade de är och hur begreppen är relaterade 

till varandra inom fältet. 

2.2.1 Differentieringsnivå och näringsämne  

Aikhenvald (2009) argumenterar att intagningsbegreppen i världens språk är olika differentierade, och 

att egenskaper hos näringen som intas kan vara en anledning till denna differentiering. Tre olika typer 

av differentiering kan fastställas i detta sammanhang. Språk av den första typen skiljer inte mellan ”äta” 

och ”dricka”, utan använder sig av bara ett ord som omfattar båda betydelser, det vill säga både intagande 

av fast och flytande näring. Två exempel är det papuanska språket kalam och det australiensiska språket 

warlpiri (Aikhenvald 2009, s. 104f). 

Språk av den andra typen, som svenska och tyska, har ett binärt system och skiljer mellan intagning 

av fast och intagning av flytande näring. Språk av den tredje typen använder sig av ett ännu mer 

differentierat koncept: Enligt Landar (1964, s. 95) har det athabaskiska språket navajo, som talas i delar 

av USA, inget ord som kan användas för att allmänt prata om att inta alla typer av mat, som svenskans 

äta eller tyskans essen. Istället använder sig navajo av sju olika verb, som fungerar som klassifikatorer 

för maten som de används med. 

Tabell 1 nedan ger en överblick över de olika differentieringsnivåerna. Exemplet på warlpiri är taget 

ur Wierzbicka (2009, s.77). Landar (1964, s. 94) ger inga exempel på begrepp som uttrycker intagande 

av flytande näring på navajo, men de sju olika begreppen som används för att uttrycka intagande av fast 

näring är tillräckliga för att visa skillnaderna mellan språken. 
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Tabell 1. Specificitetsskillnader baserade på typ av näring hos intagningsbegrepp i Warlpiri, Tyska och 

Navajo 

Skiljer inte mellan olika typer 

av näring 

Skiljer mellan fast och flytande 

näring 

Skiljer mellan fler än två typer 

av näring 

Exempel: Warlpiri Exempel: Tyska Exempel: Navajo 

a) ngarni ”att inta näring” a) essen ”att inta näring med 

mer eller mindre fast 

konsistens” 

a) yiyá̜á̜ˀ ”att inta de flesta 

typerna av näring, förutom 

vissa köttsorter” 

 b) trinken ”inta näring med mer 

el. mindre flytande konsistens” 

b) yíˀaal “att inta näring med 

hård eller seg konsistens” 

  c) yíɫtšož “att inta näring med 

lång och trådig konsistens” 

  d) yišɣal “att inta kött” 

  e) yiškhit “att inta näring som 

består av ett runt objekt” 

  f) yíɫtsˀeeˀ “att inta näring med 

mosig konsistens” 

  g) yištéél “att inta näring som 

består av delbara objekt” 

 

Trots att eurasiska språk inte har någon systematisk användning av klassificerande intagningsverb som 

Navajo eller Tzeltal (Aikhenvald  2000, 2006 s. 468), kan det ändå finnas vissa liknande företeelser som 

till exempel det svenska verbet sörpla, som används bland annat specifikt för soppa (som anses som 

mat, men liknar snarare en dryck i konsistensen). En av föreliggande studies frågeställningar är därför 

hur långtgående tendenser svenskan och tyskan uppvisar i att reservera vissa intagningsbegrepp för 

maträtter och drycker av specifik karaktär, det vill säga om det semantiska fältets intagningsbegrepp i 

dessa två språk är mer differentierat på bas av vilket näringsämne som intas, än vad som tidigare antagits. 

2.2.2 Sociala faktorer 

Sociala faktorer är en viktig aspekt i hur människor uppfattar språk. Langackers (1987) teori om kognitiv 

grammatik omfattar därför även möjligheten att kategorisera betydelse utifrån sociala relationer. 

Newman (2009) använder sig av denna teori i sin artikel A cross-linguistic overview of ’eat’ and ’drink’, 

där han inkluderar den följande matrisen över komponenterna som utgör de centrala betydelserna av 

”äta” och ”dricka”. I matrisen tilldelar han ”äta” och ”dricka” bland annat social och kulturell 

signifikans. 

Tabell 2. Components of the central meanings of eat and drink, enligt Newman (2009, s.3.) 

INTERNAL COMPLEXITY eat and drink are dynamic, involving actions by a person which affect 

some other entity, but where the person also typically experiences a 

range of sensations 

SPATIAL-TEMPORAL 

PROFILE 

eat food is taken into mouth and moves through the 

digestive tract 

 drink liquid is taken into mouth and moves through the 

digestive tract 

ACTIVE ZONE eat mouth, teeth, tongue, palate 

 drink mouth, tongue, palate 

FORCE DYNAMICS eat forceful crushing and biting of food, controlled by 

person 
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 drink no change to liquid in the mouth, controlled by person 

TYPICAL SOCIAL/CULTURAL 

SIGNIFICANCE 

eating and drinking are vital to humans, are usually enjoyed and are 

the basis for many social occasions; both can be the means to 

inducing altered physical and psychological states (e.g., drunkenness) 

 

En artikel som bekräftar den sociala och kulturella signifikansen av ”äta” och ”dricka” är Yamaguchis 

(2009) studie om bokstavlig och figurativ användning av ”äta” och ”dricka” i japanskan, där han bland 

annat visar att sociala och kulturella faktorer bidrar till hur begreppen används i språket idag. En annan 

forskare som pekar på den viktiga sociala roll som näringsintagning innehar är Ackerman (1992), som 

till och med kallar smaken för ”det sociala sinnet” (s. 127). 

Förutom att undersöka om svenska och tyska reserverar vissa intagningsbegrepp för maträtter och 

drycker av specifik karaktär, ämnar föreliggande studie därför även att belysa vilken roll sociala faktorer 

spelar i valet av intagningsbegrepp. Till de sociala faktorerna räknas i denna studie både vem en talare 

pratar med eller om och vilken situation den omtalade personen befinner sig i – det vill säga när (TID) 

och var (PLATS) personen i fokus äter eller dricker.  

Anledningen till att tiden räknas till de sociala faktorerna är att måltidstider i sig kan anses som en 

social konstruktion. Det skulle gå att äta eller dricka när som helst på dagen när man är hungrig eller 

törstig, men trots det äter och dricker människor vid ungefär samma tidpunkter på dagen – även om 

näringsintagningen sker i ensamhet. Platsen där näringen intas anses som en socialt relevant faktor, 

eftersom att äta eller dricka på en särskild plats oftast går ut på att man äter eller dricker tillsammans 

med andra människor (exempelvis på restaurang, på en bar, eller hemma med familjen). 

2.3  Bakgrund till metod 
I sitt inledande kapitel till Martine Vanhoves bok From Polysemy to Semantic Change (2008) nämner 

Maria Koptejvskaja-Tamm att sekundära datakällor över språk, såsom ordböcker, tesaurusar och 

referensgrammatikor inte är särskilt användbara inom den lexikala typologin. Hon anger de lexikala 

databaserna Framenet och WordNet, vilka bland annat har använts i att sammanställa förberedande 

ordlistor till föreliggande studie, som några av de bättre sekundära datakällorna, men anser i övrigt att 

nya metoder konstant måste testas och utvärderas. I denna anda testas här en datainsamlingsmetod som 

inte har använts i forskningen om lexikala fält förut: Semistrukturerade gruppintervjuer med en 

gruppstorlek av två personer. 

Metoden är en kombination av den typiska sociolingvistiska intervjun, som har som mål att elicitera 

så mycket naturlig konversationsdata som möjligt, och mer specifika metoder som istället försöker att 

få fram information om enstaka lingvistiska drag.  

Ett exempel på användningen av sociolingvistika intervjuer som datainsamlingsmetod är Labovs et 

al. (1968) studie om icke-standardvarianter av engelskan, där forskarna även intervjuar ungdomar i 

grupper. Specifika frågor för att elicitera lexikal information används ofta i fältforskning (exempelvis i 

Landars studie om intagningsbegreppen i navajo 1964) eller i sammanställning av atlaser över dialektala 

varianter (t.ex. McDavid och O’Cains Linguistic Atlas of the Middle and South Atlantic States 1980). 

2.3.1 Hur betydelse skapas i interaktion 

Anledningen till att just semistrukturerade intervjuer är en bra datainsamlingsmetod för en lexikal 

typologisk inriktad studie som denna, är antagandet att ett begrepps betydelse inte skapas av en enskild 

person i ett tomrum, utan i social interaktion mellan flera personer. Om ett begrepp kan slås upp i en 

ordbok, har dess betydelse bara fastställts i interaktion tidigare och skrivits ner. Även dessa betydelser 

kan dock förhandlas på nytt – som exempelvis när bestående ord används i nya syften i ungdomsspråk. 

I romanen Kindergeschichten (Bichsel 1986, s. 18-27) beskriver författaren en man som för sig själv 

börjar ge andra betydelser till redan existerande ord – exempelvis kallar han sängar för tavlor och tavlor 

för bord, och säger att ringa istället för att ligga, etc. I slutet kan ingen annan längre förstå vad mannen 

vill kommunicera, och han förstår inte heller vad andra personer menar när de pratar. Denna historia är 
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ett bra exempel på varför det är viktigt att alla talare av ett språk i stora drag är överens om vad ett ord 

betyder för att kunna kommunicera med varandra.  

Antagligen skiljer sig ords exakta betydelsekomponenter dock åt till en viss grad mellan olika talare, 

beroende på personens individuella upplevelser genom livet. Därför är det viktigt att samla in data om 

betydelsekomponenter från flera informanter än bara en, för att få ett mer omfattande intryck av hela 

begreppens betydelsespektra. 

2.3.2 Komponentanalys 

För att kunna beskriva och jämföra betydelse på ett vetenskapligt sätt används i detta projekt terminologi 

ur komponentanalysen. Ett exempel på en studie som har använt komponentanalys i ett kontrastivt syfte 

är Faber och Pérezs (1997) studie om perceptionsverb i engelskan och spanskan, där de ämnar avbilda 

det lexikala fältet PERCEPTION i alla sina dimensioner. Faber och Pérez tilldelar särdrag till fler än 8.000 

ord i engelskan och spanskan och grupperar sedan orden i koncept genom att ”arbeta sig upp från 

specifika till generella termer” (s. 65). Föreliggande studie är inte lika omfattande, men tilldelar de 

intagningsbegrepp, faktorer och näringsämnen som undersöks vissa särdrag (exempelvis ±ALKOHOL) 

för att förenkla jämförelser och tydliggöra vilka aspekter det är som är viktigast i valet av begrepp. Hur 

plus- och minus-symbolerna används tillsammans med särdragen i studien, specificeras i följande 

avsnitt:  

+EGENSKAP innebär att egenskapens närvaro är en del av begreppets betydelse, −EGENSKAP innebär 

att egenskapens frånvaro är en del av begreppets betydelse, ±EGENSKAP betyder att både egenskapens 

närvaro och dess frånvaro kan vara relevanta för begreppets betydelse. Om egenskapen anges utan plus- 

eller minustecken, betyder det att ett motsvarande positiva eller negative värde inte förekom i den 

undersökta datauppsättningen, det vill säga att egenskapen inte är binärt fördelad. 

 Särdragen som används redovisas i avsnitt 4.2.2. 

2.4  Definitioner och termer 
Studien behandlar, som nämnt i introduktionen, både enskilda ord (oftast verb t.ex. supa) och längre 

uttryck (t.ex. att slänga i sig maten) som tillhör det semantiska fältet näringsintagning. När både ord och 

uttryck refereras till samtidigt, används ordet begrepp, som visad i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Förtydligande av termer som används i studien 

Term Vad som menas Exempel 

intagningsord / -verb ett enstaka ord att supa 

intagningsuttryck minst två ord att slänga i sig maten 

intagningsbegrepp både ord och uttryck att supa och att slänga i sig 

maten 

 

Längre uttryck kan vara idiom, men måste inte vara det: ett exempel är svenska att äta frukost, som är 

ett intagningsbegrepp som består av fler än ett ord, men som inte är ett idiom. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av data från intervjuer och textkorpusar belysa vilka faktorer det är 

som styr användningen av olika intagningsbegrepp i tyskt och svenskt nutida talspråk. 

 Frågeställning 1: Hur stor roll spelar sociala faktorer i valet av intagningsbegrepp?  

 Frågeställning 2: Hur långtgående tendenser uppvisar svenskan och tyskan att reservera vissa 

intagningsbegrepp för maträtter och drycker av specifik karaktär? 

 Frågeställning 3: Finns det fler faktorer som styr användningen av intagningsbegrepp i de data 

som har samlats in, som inte har iakttagits i den tidigare forskningen som redovisats i avsnitt 2? 

Frågeställning 1 ska besvaras genom att intervjua informanter och kontrastivt jämföra relevanta 

semantiska och pragmatiska egenskaper hos de intagningsbegrepp som samlas in. Frågeställning 2 ska 

besvaras genom att be informanterna att nämna relaterade maträtter och drycker för varje begrepp som 

samlas in. Frågeställning 3 ska besvaras genom att formulera en hypotes om styrande faktorer med hjälp 

av en mindre korpusstudie och sedan jämföra dessa tänkta faktorer med resultaten som har samlats in.  

Ett annat syfte med studien är att diskutera hur bra den valda metoden lämpar sig för att undersöka 

frågeställningarna 1-3. Studien ska även undersöka om det finns skillnader mellan tyskans och 

svenskans användning av intagningsbegrepp i nutida talspråk och framhäva eventuella upptäckter. 

4 Material och metod 

4.1  Introduktion 

För att få en överblick över aktuella intagningsbegrepp och vad det är som styr deras användning, 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med 6 informanter per undersökt språk. Informanterna 

intervjuades i grupper av två personer, alltså 3 intervjuer per språk.  

En viktig aspekt i urvalet av informanter var att personerna som intervjuades i en grupp kände 

varandra sedan tidigare. Syftet med denna intervjudesign var att skapa en mer avslappnad och naturlig 

konversationsatmosfär än i en intervju med bara en informant, samt att få deltagarna att själva inspirera 

varandra till att nämna ovanligare begrepp, istället för att intervjuledaren skulle behöva ingripa och 

därmed möjligtvis påverka dem. Intervjuerna var upplagda att ta som mest en timme från start till slut, 

inklusive ifyllning av kompletterande deltagarenkäter, för att undvika att deltagarna skulle tröttna.  

Studien har först och främst ett kvalitativt fokus, även om några tentativa beräkningar görs vad gäller 

diversitetskillnader mellan tyska och svenska. Tillvägagångssättet är uttalat synkront i och med att en 

avgränsad åldersgrupp tillfrågas vid ett tillfälle vad de vet om intagningsbegrepp vid den tidpunkten då 

de intervjuas. 

De följande styckena beskriver i detalj hur intervjustrukturen utvecklades och testades, hur 

datainsamlingen gick till och hur insamlad data bearbetades inför analys. 

4.2  Hypotesutveckling 

4.2.1 Korpusstudie och ordlistor 

Som nämnts ovan är den största delen av datan som undersöks i studien insamlad med hjälp av 

semistrukturerade parintervjuer. För att kunna elicitera olika intagningsbegrepp från informanterna 

behövdes dock först en hypotes om hur faktorerna som styr valet av begrepp skulle kunna se ut i detalj. 

Därför skapades inledningsvis ordlistor över tyska, svenska och engelska intagningsbegrepp. Dessa togs 
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fram i samarbete med handledaren, med stöd av de lexikala databaserna Framenet, WordNet och Svenskt 

OrdNät samt med Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) och online-synonymordboken Woxikon.  

Listorna fungerade också som bas för utvecklingen av intervjustrukturen, i och med att de gav en 

första överblick över vilken slags begrepp som finns i allmänhet på området och vilka faktorer man 

skulle kunna ställa detaljfrågor efter. 

4.2.2 Hypotes om möjliga styrande faktorer 

Att sociala faktorer och näringsämne kan ha ett visst inflytande på vilket begrepp som väljs för att prata 

om att äta och att dricka är redan fastställt. Analysen av ordlistorna visar att det kan finnas åtminstone 

två ytterligare styrande omständigheter: fysiologiska faktorer, såsom hunger och törst, samt vilken art 

av varelser (människor eller djur) det pratas om. 

Nedan redovisas faktorerna som hypotetiskt kan tänkas styra användningen av intagningsbegrepp. 

Faktorerna i listan är uppmärkta med särdrag (jfr. avsnittet om komponentanalys, 2.3.2), som också 

används i resultatanalysen. 
 

(1) Sociala faktorer 

(a) Talarens och lyssnarens relation till varandra samt till möjlig tredje part <±FORMELLT> 

(b) Talarens, lyssnarens och tredje parts situation 

- När de intar näringen <±TID> 

- Var de intar näringen <±PLATS> 

 

(2) Fysiologiska faktorer 

(a) Det fysiologiska tillståndet hos den som äter/dricker 

- hungrig/mätt <±HUNGER> 

- törstig/ej törstig <±TÖRST> 

- aptit <±APTIT> 

(b) Näringsintagningens hastighet (sociala faktorer har antagligen inflytande; det är socialt mer 

accepterat att äta/dricka långsamt än att äta/dricka snabbt;) <±SNABBT> 

(c) Näringsintagningens ljudstyrka (sociala faktorer har antagligen inflytande; det anses oartigt 

att äta/dricka högljutt;) <±LJUD> 

(d) Eventuella verktyg som används för att inta näringen <±VERKTYG> 

 

(3) Art 

(a) Människor <+MÄNSKLIGT> 

- Vuxna <+VUXEN> 

- Barn <−VUXEN> 

(b) Djur <−MÄNSKLIGT> 

 

(4) Näringsämne <±NÄRINGSÄMNE> 

(a) Fast 

(b) Flytande 

(c) Annan konsistens? 

(d) Ej näring (t.ex. mediciner) 

 

Det är viktigt att påpeka att det endast är författarens antaganden om begreppens betydelsekomponenter 

som ingick i hypotesformuleringen.  

Ett exempel som visar att det är viktig för valet av begrepp hur näringsintagningen låter, är de tyska 

verben knuspern ”äta något krispigt som låter mycket” och schlürfen ”slurpa”, som båda uppvisar draget 

+LJUD. Några svenska exempel på att aktörens art kan vara relevant i valet av intagningsbegrepp är dia 

och beta, som båda uppvisar draget −MÄNSKLIGT. 



8 

 

4.3  Intervjustrukturen 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda faktorerna utvecklades intervjustrukturen som är beskriven i de 

följande styckena. 

4.3.1 Pilotintervju 

Intervjustrukturen prövades i en pilotstudie under liknande förhållanden som i de intervjuer som senare 

ingick i studien, det vill säga att två personer som kände varandra sedan tidigare intervjuades 

tillsammans. Pilotstudien genomfördes på engelska och med engelska modersmålstalare för att även få 

fram lite data över detta språk. Av tidsskäl kom dessa data dock inte till användning i den faktiska 

studien. 

Resultaten utvärderades och några mindre förändringar gjordes vad gällde själva intervjustrukturen, 

några av formuleringarna samt deltagarenkäterna. Den slutgiltiga intervjustrukturen beskrivs i följande 

stycken. 

4.3.2 Introduktion  

Intervjun börjar med en kort inledning där intervjuledaren förklarar vad studien handlar om, hur 

intervjun är uppbyggd och hur lång tid den tar. Deltagarna informeras även om att deras samtal ska 

spelas in och att deras personliga uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Deltagarna skriver under en 

inspelningstillåtelse innan inspelningen sätts igång. Intervjun består av två delmoment, som beskrivs i 

nästa avsnitt. 

4.3.3 Delmoment 1: Begreppselicitering 

Under första delmomentet samlar intervjuledaren in alla intagningsbegrepp som informanterna kan 

komma på. Frågorna som ställs till informanterna är kategoriserade efter faktorerna (1)-(3), d.v.s. sociala 

faktorer, fysiologiska faktorer och art. Frågorna har som mål att testa om vissa kategorier leder till 

elicitering av fler begrepp än andra och hur dessa begrepp ser ut, och om det finns några kategorier som 

inte eliciterar några speciella begrepp alls. På så sätt blir det tydligt vilka av faktorerna som styr starkare 

och vilka som inte är så viktiga. 

Momentet inleds med en allmän fråga: ”På vilka andra sätt kan man säga ‘att äta’ på svenska/tyska?” 

och deltagarna informeras om att både enskilda ord och längre uttryck är passande svar. De uppmuntras 

även att diskutera. Om det behövs, ges ett exempel på engelska: to eat vs. to munch on something. Alla 

ord och uttryck som informanterna nämner skrivs upp. När informanterna antyder att de inte kan komma 

på några fler begrepp, ställs en allmän fråga om ”att dricka”, i samma stil som intervjuns första fråga. 

Intervjuledaren reagerar medvetet positivt på alla förslag men ingriper annars så lite som möjligt i 

konversationen. 

För att testa vilka av de tänkta faktorerna som leder till elicitering av hur många och vilka begrepp, 

ställs sedan detaljfrågor som är kopplade till dem. Alla detaljfrågor följer ett liknande schema och alla 

tänkta faktorer nämns, men frågorna måste inte alltid ställas i samma ordning i varje intervju. Ordningen 

kan anpassas efter konversationens flöde. Om deltagarna själva aktivt tar upp en faktor, behöver inte 

intervjuledaren ta upp den igen. I exempel 1 nedan visas några exempel på frågor på svenska. Hela 

intervjuguiden för första delmoment hittas i bilaga 1. De tyskspråkiga intervjuerna leddes i samma stil. 

Exempel 1. Utformning av detaljfrågor med tillhörande särdrag 

(1) Känner ni till några mindre formella ord eller uttryck, t.ex. sådana som ni bara skulle använda 

när ni pratar med kompisar? <−FORMELLT> 

(2) Finns det några speciella ord eller uttryck som används för att beskriva när någon som är väldigt 

hungrig äter? <+HUNGER> 

(3) Känner ni till några ord eller uttryck som används när man pratar om att äta mellan måltiderna? 

<−TID> 

(4) Hur kan man prata om att äta eller dricka med verktyg, exempelvis en kniv eller ett sugrör? 

<+VERKTYG> 
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Efter att alla faktorer har nämnts och intervjugruppen uppger att de inte kan komma på några fler 

begrepp, ges listan över de antecknade begreppen över till informanterna. De ombeds att läsa igenom 

listan och själva lägga till begrepp om de kommer på några fler. 

4.3.4 Delmoment 2: Ämnestilldelning 

Under andra momentet instrueras deltagarna att bredvid varje begrepp skriva en sak (ett näringsämne) 

som de typiskt brukar äta eller dricka när de använder begreppet. De ombeds även att diskutera, ifall de 

inte är överens. När deltagarna har skrivit något bredvid varje begrepp, tas listan tillbaka. 

4.3.5 Deltagarenkäten 

För att förbättra jämförbarheten mellan de olika intervjuerna ges det till slut ut enkäter till deltagarna 

där de blir tillfrågade om egenskaper som antas ha inflytande på vilka och hur många begrepp de nämner. 

Egenskaperna och en förklaring till varför de tänks påverka det aktiva ordförrådet redovisas nedan. 

Deltagarenkäten på svenska visas i bilaga 2. 

Inställning till att äta och dricka - Någon som älskar att äta/dricka tros kunna uttrycka handlingen 

i fler/mer specifika begrepp än någon som inte tycker om det, tack vare personens större intresse för 

näringsämnet. 

Hunger och törst under intervjutillfället - Hunger och törst kan tänkas påverka det aktiva 

ordförrådet både åt det positiva eller det negativa hållet. Om en person är hungrig/törstig, tänker hon 

möjligtvis mer på att äta/dricka något under intervjutillfället och kommer på fler begrepp än om hon inte 

är det. Samtidigt kan hunger och törst leda till att personen kommer på färre begrepp, just eftersom hon 

är hungrig/törstig, hennes koncentrationsförmåga sjunker och hon vill ta sig igenom intervjun snabbare 

för att kunna få i sig näring så snart som möjligt. 

Hur ofta personen brukar dricka alkohol i sociala samband - Någon som ofta träffar sina vänner 

”på en öl” tänks kunna fler/mer specifika begrepp för att dricka alkohol, eftersom personen oftare pratar 

med sina vänner om alkoholintagandet och på så sätt vidgar sitt ordförråd. 

Vad personen jobbar med - En person som jobbar som kock kan antagligen fler och andra ord om 

mat än någon som jobbar på ett kontor, eftersom personen i fråga hanterar mat dagligen och pratar med 

sina kollegor om det. 

Om personen har eller jobbar med barn eller djur - Denna faktor tänks ha inflytande på vilka och 

hur många begrepp personen känner till som har särdragen −VUXEN, respektive −MÄNSKLIGT, eftersom 

barn eller djur är närvarande i hennes vardag. Samtidigt antas personen ha större kunskap om barn/djur 

från facklitteratur, rådgivare, etc., samt mer utbyte med andra föräldrar eller djurägare, än någon som 

inte har eller jobbar med barn eller djur. 

Om det finns begränsningar i vad personen får/kan äta och dricka (allergier, dieter, etc.) - 

Begränsningar i näringsintagningen kan tänkas påverka det aktiva ordförrådet både åt det positiva och 

det negativa hållet. Om en person är tvungen att fundera kring vad hon intar, känner hon möjligtvis till 

fler eller andra begrepp för näringsintagning än en person som inte har behövt sätta sig in i ämnet lika 

djupt. Å andra sidan kan begränsningar i näringsintagningen möjligtvis få personen i fråga att tappa 

lusten att prata om att äta/dricka, så att hennes aktiva ordförråd inom ämnet minskar. 

4.4  Urval och försökspersoner 
 

Deltagarna för de slutgiltiga intervjuerna valdes ut efter tillgänglighet, dock med vissa begränsningar 

vad gällde ålder, utbildningsnivå, grad av bekantskap med varandra och vilken variant av de undersökta 

språken som de hade som modersmål. Anledningar för denna avgränsning redovisas i de följande 

avsnitten. Alla intervjuer leddes av uppsatsförfattaren. 
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4.4.1 Ålder 

En persons ålder avgör delvis också personens ordförråd. Exempelvis genomförde Buchstaller et al. 

(2010) en longitudinell studie där de undersökte utvecklingen av det engelska ordet all som 

citationsmarkör i Kalifornien. Istället för att genomföra studien i realtid, undersökte Buchstaller et al. 

olika åldersgrupper vid samma tidpunkt och visade på så sätt att fenomenet var på väg ut ur språket. 

Utöver utvecklingen som de undersökte, visar deras studie även mycket tydligt att olika åldersgrupper 

har olika vokabulär.  

För att undvika att samla in för många nya begrepp som inte har gått över i fast bruk ännu, samt i 

syfte att undvika etiska komplikationer, accepterades bara deltagare över 18 år. Den övre åldersgränsen 

sattes vid 31 år. De flesta av deltagarna var mellan 24 och 27 år gamla. Eftersom det är modernt talspråk 

som undersöks, togs det medvetet avstånd från att intervjua NORMs (”non-mobile older rural males”; 

en tydligt avgränsad demografisk grupp som inom dialektologin sägs prata den mest konservativa 

formen av en dialekt; se Chambers & Trudgill 1980). 

4.4.2 Utbildningsnivå 

Även utbildningsnivån påverkar ordförrådet (se t.ex. Durkin 2012). Samtliga deltagare gick antingen en 

utbildning på universitetsnivå, eller hade redan avslutat en sådan vid intervjutidpunkten. 

4.4.3 Grad av bekantskap deltagarna emellan 

För att säkerställa att deltagarna var bekväma med varandra och att konversationen skulle flöda bra 

bestod varje intervjugrupp bara av personer som kände varandra sedan tidigare. Det sågs dock till att 

bara sådana deltagare valdes ut som inte hade bott ihop under en längre tid eller spenderat alltför mycket 

tid med varandra (denna regel utesluter exempelvis personer i en parrelation), eftersom deras aktiva 

ordförråd då tänks kunna vara för likartad för att få fram diskussioner och resultat som leder till ny 

kunskap. 

Informanterna kände inte till varandra intervjugrupperna emellan, det vill säga att ingen av deltagarna 

i exempelvis Svealandsgruppen (SSV; se avsnitt 4.4.4 för en förklaring om de regionala varianter som 

har undersökts) kände till någon deltagare i de andra två svenskspråkiga grupperna. 

4.4.4 Regionala varianter 

Till en början var tanken att varje intervjugrupp om två personer skulle representera en större regional 

variant i de två språken. För tyskan intervjuades en grupp var för tysk standardtyska (TDE, båda 

deltagare från medeltyskland), österrikisk standardtyska (TAT, båda deltagare från Wien) och 

schweizertyska (TCH, båda deltagare från Zürich). Det visade sig dock vara en större utmaning än 

förväntat att hitta svenskspråkiga deltagare som bodde nära Stockholm, där studien genomfördes, men 

som inte kom från Svealand, och som kände till varandra. Tillslut intervjuades två deltagare från 

Svealand (SSV), en från Götaland och en från Svealand (SGL), samt en från Norrland och en från 

Svealand (SNL). 

4.4.5 Grad av bekantskap med intervjuledaren 

I de flesta intervjugrupperna hade åtminstone en av deltagarna träffat intervjuledaren (IL) förut. Hur 

länge de enstaka deltagarna och intervjuledaren har känt till varandra redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Längd av bekantskap mellan deltagare och IL vid intervjutillfället (i år, ca.) 

grupp SSV SGL SNL TCH TDE TAT 

deltagare 1 2.5 1 0 1 2.5 20 

deltagare 2 1 1 0 0 0 16 

 

Störst skillnad gentemot de andra grupperna vad gäller relation till intervjuledaren syns hos TAT och 

SNL. Deltagarna i TAT och intervjuledaren hade varit nära vänner i över 10 år vid intervjutillfället. 

Ingen av informanterna i SNL kände till intervjuledaren innan intervjutillfället.  
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4.5  Etiska aspekter 
Det sågs under hela studiens gång till att etisk standard upprätthölls. Deltagarna informerades om att 

deras samtal skulle spelas in och de skrev under inspelningstillåtelser inför intervjun. Intervjuledaren 

signalerade tydligt när inspelningen började och slutade. Inspelningarna sparades lokalt på en dator och 

raderades när all relevant information var antecknad och transkriberad.  

Informanterna fick välja själva om och hur de ville bli omnämnda i introduktionen, genom att fylla i 

respektive sektion i frågeformulären. All metainformation som samlades in med hjälp av formulären 

fanns uteslutande på papper och förstördes efter analys, för att undvika att informanternas namn skulle 

kunna kopplas till den metainformation som de har angivit. 

Anonymiserande förkortningar såsom SSV_A, SSV_B, etc. används uppsatsen igenom för att 

omnämna specifika informanter, och ingen metainformation kopplas till dessa förkortningar. 

Numreringarna i tabell 4 (punkt 4.5.5) står inte i samband med förkortningarna. 

4.6  Bearbetning av rådata inför kvantitativ analys 
För att kunna räkna hur många intagningsbegrepp som nämndes av varje intervjugrupp och varje 

språkgrupp och för att kunna jämför siffrorna, krävdes en viss standardisering av resultaten. I första 

steget togs därför alla begrepp bort som hade nämnts av deltagarna men som inte passade in i 

definitionen av intagningsbegrepp som ges i inledningen: ”Intagningsbegrepp omfattar både 

självständiga verb, som exempelvis käka, och längre uttryck som att ta sig ett järn, som beskriver hur 

man tillför sin kropp näring”. Till denna grupp hör exempelvis schweizertyskans uusdröchnet sii ”att 

vara uttorkad”, som passar in i det större semantiska området, men beskriver en persons tillstånd snarare 

än ett sätt att dricka. Även ord som inte gick att hitta i ordböcker och korpusar, och sådana som hittades 

men inte i allmänhet verkar användas i samband med mat, togs bort. Exempelvis nämnde SSV verbet 

‘pumpa’ i betydelsen att äta för att få i sig energi, vilket dock inte gick att bekräfta genom sökningar i 

SUC (Stockholm-Umeå Corpus). Störst bortfall hade TAT och SGL (sex begrepp var), minst bortfall 

hade TDE (ett begrepp) och SNL (inga begrepp). Trots bortfallet nämnde TAT och SGL flest begrepp 

utav alla grupper. Antalet giltiga begreppstyper som nämndes av varje grupp redovisas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Antal begreppstyper som nämndes av varje intervjugrupp 

grupp SSV SGL SNL TCH TDE TAT 

antal begrepp 48 57 41 60 64 78 

 

Slutligen standardiserades begreppen i syfte att göra dem mer jämförbara. Dialektala uttryck där bara 

uttalet utgör skillnaden till standardformen ansågs som lika med standardformen för den kvantitativa 

analysen. Exempelvis faller standardtyskans infinitivändelse -n nästan alltid bort i schweizertyskan, 

vilket dock inte anses vara relevant för verbens betydelse. Därför räknas ord som nippe eller schlürfe 

(TCH) som samma ord som nippen ”sippa” (TAT) respektive schlürfen ”sörpla” (TDE, TAT) i den 

kvantitativa analysen. 

4.7  Bearbetning av rådata inför kvalitativ analys 

4.7.1 Indexering med särdrag 

För att kunna analysera resultaten kvalitativt, var det nödvändigt att indexera begreppen med särdrag. 

Detta gjordes genom att lyssna igenom intervjuinspelningarna och anteckna vad informanterna sa om 

varje begrepp, både under första och andra delmomentet. Om ett begrepp nämndes i samband med en 

av de tänkta faktorerna och informanterna inte pekade ut specifikt att begreppet inte passade dit, togs 

även denna faktors särdrag med, som specificerad i hypotesen. Exempelvis tilldelades det tyska ordet 

löffeln ”att äta med sked” draget +VERKTYG, eftersom ordet nämndes i samband med att intervjuledaren 

frågade efter intagningsbegrepp som var relaterade till verktyg.  
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Alla begrepp som deltagarna inte kopplade ihop med ett specifikt näringsämne under andra 

delmomentet indexerades med särdraget −NÄRINGSÄMNE. 

I tabell 6 nedan följer ett exempel på hur begreppet abendessen ”äta middag”, som nämndes av grupp 

TDE, behandlades. Näringsämnet som nämndes ihop med begreppet kan översättas med ”bröd (ej varmt 

/ med pålägg (ej sött))”. Informanterna nämnde under intervjun att abendessen innebär för dem att man 

äter hemma.  

Tabell 6. Begreppet abendessen ”äta middag” som nämnt av TDE, med särdragsindexering 

begrepp näringsämne (TDE) särdrag 

abendessen 

 

Brot (nicht warm /  

mit Aufstrich (herzhaft)) 

+PLATS 

(hemma) 

+NÄRINGSÄMNE 

(bröd, ej varmt) 

 

Det bör läggas till att abendessen inte alltid behöver betyda att det äts kall mat, men att det gjorde det 

för grupp TDE – TCH nämnde inget specifikt näringsämne tillsammans med begreppet, TAT nämnde 

både kall och varm mat. 

I SGLs intervju fungerade inte inspelningen på grund av tekniska problem. Därför kunde den ovan 

beskrivna analysmetoden inte användas på denna datauppsättning. Detta är också anledningen till att det 

inte finns några transkriberade konversationsexempel av grupp SGL. Indexeringen med särdrag 

genomfördes istället på bas av begreppens ordning i anteckningarna från delmoment 1, som för det 

mesta motsvarar intervjuguidens ordning på faktorerna. Antecknad information från delmoment 2 togs 

också med som särdrag, som beskrivs ovan. 

4.7.2 Transkription 

För att kunna analysera intagningsbegrepp i diskurs, samt för att visa om datainsamlingsmetoden 

fungerat som planerat, transkriberas några relevanta konversationsbitar i resultatdelen. 

Metoden som använts för att transkribera passagerna ur intervjuerna i resultatdelen är tagen från 

samtalsanalysen snarare än fonetiken, eftersom diskursen i det här fallet anses vara viktigare för att 

belysa begreppens betydelse än begreppens uttal. Teckenuppsättningen som används är en modifierad 

version av den uppsättning som beskrivs i Bryman (2008; s. 469-470) och redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Teckenuppsättningen som används i samtalstranskriptioner 

Tecken Betydelse i transkriptionen 

1 2 3 Radnummer 

SSV_A Intervjugrupp_talare 

/ En kort paus i talet 

// En längre paus i talet 

: En viss förlängning av ett ljud, till exempel ja: 

”ta ett glas” Citationstecken markerar innehåll som informanterna nämner för anteckning 

[SSV_A mm] Hakparenteser anger överlappande konversationsdelar 

inte En understrykning betyder att ordet uttalades med emfas 

(skrattar) Parenteser innehåller icke-lingvistiska diskurskomponenter, exempelvis skratt 

<+FÖRMIDDAG> Vinkelparenteser anger särdrag hos ord som inte har något exakt översättning i 

det andra språket, exempelvis znüni ”mellanmål”<+FÖRMIDDAG> 
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5  Resultat 

Detta kapitel ger konkreta exempel på resultat som är relevanta för att reda ut vilka faktorer som styr 

användningen av intagningsbegrepp på svenska och tyska. Resultaten redovisas i samma ordning som 

faktorerna som tas upp i studiens frågeställningar, det vill säga sociala faktorer, näringsämne och till sist 

övriga faktorer som möjligtvis är relevanta. Hypotesen över de möjliga styrande faktorerna som 

presenterats i punkt 4.1.2 strukturerar resultatdelen internt. Om inget annat nämns, gäller påståenden för 

både tyska och svenska. 

De konversationsexemplen på tyska som redovisas är översatta till svenska i bilaga 2. 

5.1  Sociala faktorers roll 
Sociala faktorer verkar spela en mycket stor roll i vilka begrepp som används. Begrepp kopplades oftare 

ihop med vissa sociala situationer – som exempelvis vem man äter/dricker med, när, och var – än med 

en specifik typ av näring (det enda undantaget är alkohol, som beskrivs i avsnitt 5.2.3 nedan). Sociala 

omständigheter verkade till och med ibland vara viktigare än näringsämnet under andra delmomentet, 

det vill säga att informanterna skrev ner i vilken situation de skulle använda ett begrepp, istället för vad 

de brukar äta när de använder det.  

5.1.1 Formalitet 

På både tyska och svenska nämndes det ofta slangord som informella begrepp – exempelvis svenska 

krubba ”äta” <−FORMELLT> (SSV) och tyska kuddeln ”dricka” <−FORMELLT> (TDE) – medan formella 

begrepp snarare kopplades ihop med formella tillfällen, exempelvis att äta på restaurang eller att gå på 

en fest. Både de tyskspråkiga och de svenskspråkiga informanterna nämnde några få formella begrepp 

som inte var kopplade till ett sådant tillfälle, uppgav dock att de aldrig använder dessa begrepp i vanligt 

tal. Exempel på begrepp som tillskrivs egenskapen <+FORMELLT>, men som enligt informanterna inte 

används i samband med ett specifikt formellt tillfälle är tyska speisen ”spisa” (TDE, TAT) och svenska 

konsumera (SNL). 

En del av de informella begreppen i svenskan uppgavs, förutom <−FORMELLT>, också ha egenskaper 

som OARTIGT och ANKLAGANDE – exempelvis slafsa i sig (SSV, SNL) eller supa (SSV, SGL, SNL) – 

medan de tyska informanterna inte var lika medvetna om sådana aspekter. 

Medan informanterna vid de flesta av detaljfrågorna i intervjun bara nämnde enskilda ord eller 

uttryck, berättade samtliga grupper korta historier om sina familjers personliga matkultur när de blev 

tillfrågade om begrepp som de bara använder inom familjen. I dessa historier kom det dock oftast fram 

mycket specifika namn för maträtter, istället för faktiska intagningsbegrepp – exempelvis macki i 

betydelsen ”allmänt mellanmål, inte nödvändigtvis bröd med pålägg” (SGL). 

Trots att det nämndes flera begrepp som av informanterna ansågs vara specifikt formella eller 

informella, verkar denna faktor alltså inte vara en av de mest viktiga i valet av begrepp. 

5.1.2 Tid 

Tiden då en måltid intas visade sig vara en någorlunda tydlig faktor i valet av begrepp. Här blir det dock 

uppenbart att tyskans och svenskans morfologi skiljer sig åt. Medan svenskan uttrycker egenskapen 

+TID genom att kombinera äta med måltidsnamnet – exempelvis äta frukost, äta mellanmål, etc. – lägger 

de tyska och österrikiska varianterna av tyskan i flera fall till infinitivändelsen på måltidsnamnet, 

exempelvis frühstücken, vespern/jausnen, etc.  

I de österrikiska versionerna av att äta lunch ”mittagessen” och att äta middag ”abendessen” går det 

dock att hitta en liknande konstruktion som i svenskan, där äta, ”essen” läggs till i slutet av 

måltidsnamnet. Schweizertyskan följer detta mönster för alla begrepp med egenskapen +TID, och 

prefigerar dessutom en synkoperad preposition zu ”till” – zmorgässe, zmittagässe, znachtässe, znüni-
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/zvieriässe – förutom i verbet zmörgele, som dock bara är en diminutivform av zmorgässe. 

Tysklandstyskan delar helt på några av begreppen: zu Mittag essen, zu Abend essen.  

Argumentationen ska visa att det inte riktigt går att säga att tid är en viktigare faktor i valet av 

intagningsbegrepp i tyskan än i svenskan, trots att det finns fler olika verb med egenskapen +TID i tyskan. 

Tabell 8 nedan visar en uppställning av alla nämnda begrepp med egenskapen +TID för att tydligare 

åskådliggöra skillnader och likheter mellan språken och tyskans varianter. 

Tabell 8. Intagningsbegrepp med egenskapen +TID som nämnd i intervjuerna 

S TDE TAT TCH 

äta frukost                      frühstücken  zmorgässe / zmörgele 

äta lunch zu Mittag essen mittagessen zmittagässe 

äta middag zu Abend essen abendessen znachtässe 

äta mellanmål vespern jausnen znüniässe / zvieriässe 

 
Intressant är också att informanter på båda språk även nämnde begrepp med egenskapen −TID, det vill 

säga att begreppen används specifikt för att prata om att äta lite när som helst på dagen. Några exempel 

är småäta (SNL), für den Gusto essen (TAT) ca. ”äta för att man är sugen” och knabbern (TCH), i 

betydelsen ”småäta” (knabbern kan också användas i betydelsen ”knapra”, som nämnd av både TCH, 

TDE och TCH). 

5.1.3 Plats 

Platsen där en måltid intas visade sig inte vara särskilt viktig i valet av begrepp. Det mest intressanta 

med de begrepp som informanterna nämnde i samband med denna faktor är att få av dem lägger fokus 

på själva näringsintagningen, utan snarare på faktumet att man förflyttar sig någon annanstans för att 

inta näringen. Trots att dessa begrepp alltså inte egentligen tillhör det semantiska fältet 

intagningsbegrepp, ansågs de av informanterna att vara relevanta för temat. Några exempel på sådana 

begrepp som nämndes under intervjuarna är gå ut (och äta/dricka/käka) (SSV, SGL, SNL), gå på 

restaurang <+FORMELLT> (SSV, SGL), ausgehen ”gå ut” (TDE, TAT), eis go zieh ”gå ut och dricka 

något” <+ALKOHOL> (TCH). 

Både på svenska och på tyska är begrepp med egenskapen +PLATS ofta kopplade till 

alkoholintagning. 

5.1.4 Artighet och onyttiga näringsämnen 

Egenskapen ARTIGHET upptäcktes som en viktig underpunkt till de sociala faktorerna, som dessutom 

möjligtvis också har inflytande på näringsämnet som begreppet används ihop med. Slang och begrepp 

med egenskapen OARTIGT (detta omfattar de flesta begreppen som också har egenskaperna +SNABBT, 

+MÄNGD och HÖGLJUTT) tilldelades ofta näringsämnen som anses som onyttiga – exempelvis det tyska 

begreppet in sich hineinstopfen ”att trycka i sig något” (TAT), som både har egenskaperna +SNABBT 

och +MÄNGD och kopplades ihop med choklad som mest prototypiskt näringsämne. Informanterna var 

till och med medvetna om detta: Se konversationsexempel 1 nedan, där gruppen uppmärksammar att 

många av de näringsämnen som de nämnde var onyttiga, enligt informanterna på grund av att de hade 

nämnt många ord med negativ social innebörd under delmoment 1. Även TAT uppmärksammade en 

ökad förekomst av onyttiga näringsämnen under sitt andra delmoment. 

Konversationsexempel 1 (SNL) 

01 SNL_B ”knapra” känns / typ såhär morötter eller [SNL_A: ja, en morot] 

02 SNL_A O, första nyttiga vi har skrivit, hurra! (alla skrattar) 

03 SNL_B det är bara massa // öl och  

04 SNL_A Ja men det finns för få ord för // Det är liksom vi har för många negativa ord med 

05  och har typ inga positiva matord 

06 SNL_B Det finns dom men jag tror bara inte vi använder dom (skrattar) 

 

Temat artighet och onyttighet betraktas utifrån en annan synvinkel i punkt 5.2.4 nedan. 
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5.2  Näringsämnets roll 
Inte alla begrepp som nämndes av informanterna kopplades till specifika typer av näring i delmoment 2 

i intervjun. Informanterna uppgav till och med att många av begreppen är just allmänna. 

Överensstämmelsen både i vilka begrepp som nämndes och vad man typiskt äter när man använder dessa 

begrepp grupperna emellan var dessutom ganska låg, så att det utifrån de data som har samlats in 

egentligen inte går att sluta sig till att vissa begrepp bara används ihop med vissa typer av maträtter. 

Trots det gick det att upptäcka vissa mönster i resultaten som är värda att redogöra för. 

5.2.1 Verb som är avledda från substantiv 

Verb som är avledda från substantiv användes i intervjuerna också mestadels för att prata om att inta 

näringsämnet som de är avledda ifrån, exempelvis tyska grasen ”att äta gräs, beta” (TCH, TDE, TAT) 

(Gras “gräs”, -en INF) eller dönern ”att äta kebab” (TDE, TAT). Även svenska öla och shotta (SNL) 

tillhör denna kategori. 

Enligt nationalencyklopedin är ordet fika etymologiskt sett ”en omkastning av stavelserna i kaffi, en 

sidoform till kaffe” (Nationalencyklopedin på webben, 2016). Samtliga svensktalande grupper uppgav 

att ”att fika” innebär att man äter en lättare måltid, oftast söt, samt dricker kaffe till det. SGL nämnde 

också att ”fika” ofta innebär socialt umgänge. Konversationsexemplet nedan visar hur starkt ”att fika” 

är kopplat till kaffe för SNL.  

Konversationsexempel 2 (SNL) 

01 SNL_A Ja, sen ”fika” // fika. 

02 SNL_B Ja (alla skrattar) / kakor // Det är typ / kakor [SNL_A mm] liksom att bara äta bullar 

03  känns inte så jätte / ”fika” ändå utan det måste vara nån kaka involverad i det hela 

04 SNL_A Jag skriver ”plus kaffe” för det är inte en fika utan kaffe 

05 SNL_B Nej det är det inte / jag dricker inte kaffe och till och med jag tycker det 

 
I tyskan nämndes motsvarande kaffeetrinken ”att dricka kaffe”, som enligt alla tyskspråkiga grupper 

också innebär intagning av lättare mat, oftast söt. 

5.2.2 Soppa 

Trots att det redan har nämnts som exempel i bakgrundsdelen, får sörpla (SSV, SGL, SNL) här 

förekomma en gång till, eftersom det är så tydligt även efter intervjuerna att detta ord bara används för 

en väldigt specifik typ av näring. Även varianterna slurpa (SSV) och slörpa (i sig) (SNL) har enligt 

informanterna som nämnde begreppen liknande innebörd: De används för att prata om att inta ”flytande 

mat (soppa) och dryck” (SSV). Utöver detta kopplas sörpla och dess varianter också ihop med sätt att 

inta näring som producerar mycket ljud, exempelvis att dricka med sugrör eller från ett tefat. 

Även för den tyska varianten av sörpla, schlürfen, nämnde alla tysktalande intervjugrupper att soppa 

var det mest prototypiska som intas när ordet används.  

5.2.3 Alkohol 

Redan efter analysen av ordlistorna var det tydligt att dryckens alkoholhalt antagligen skulle spela en 

stor roll i vilka begrepp som används för att prata om att dricka, både på svenska och på tyska. Detta 

antagande bekräftades efter analysen av intervjuerna. I den svenska språkgruppen nämndes det få 

dricka-begrepp som inte uttryckligen stod i samband med alkohol, jämfört med mer än tio begrepp som 

gjorde det. SSV påpekade detta under delmoment 1: 

Konversationsexempel 3 (SSV) 

01 SSV_A äää ”ta ett glas” 

02 SSV_B aa // fast då brukar man mera gå till alkohol // haltiga // 

03 IL aa men det är ju dricka 

04 SSV_B ja exakt men alltså det finns inget bra slang för ”dricka vatten” liksom 

05 SSV_A nej 



16 

 

06 SSV_B man dricker bara 

07 SSV_A Men ”ta ett glas” det är inte specifikt såhär ”ta en fika, en kaffe” utan ”vi tar ett glas”,  

08  det är alkohol 

09 SSV_B Kan ju säga att ”ta ett” och sen efterföljes av valfri dryck [SSV_B mm], ta en  

10  varmchoklad [SSV_B mm] eller en kaffe, ta te 

11 SSV_A mm 

 

En liknande konversation fördes också i TAT: 

Konversationsexempel 4 (TAT) 

01 TAT_B ”saufen” 

02 TAT_A ja: 

03 TAT_B aber is eher alkohol // behaftet find ich / also / bei Wasser würd ich jetz nie sagen  

04  “ich sauf jetz was” 

05 TAT_A na: 

 

Till och med några av begreppen som inte tillhör fältet dricka har draget +ALKOHOL, exempelvis 

fyllekäka (SGL). Även många av begreppen som ligger något utanför det semantiska fältet 

intagningsbegrepp, men som ändå har en koppling till det, har draget +ALKOHOL. Ett exempel är festa 

(SSV). 

Alkohol verkar alltså vara ett mycket viktigt näringsämne, och både tyska och svenska uppvisar 

tendenser att reservera många av sina dricka-begrepp för just alkoholhaltiga drycker. 

5.2.4 Onyttig mat 

Både de tyska och de svenska resultaten uppvisade en koppling mellan begrepp med 

betydelsekomponenter som har en negativ social innebörd (+SNABBT, +MÄNGD) och onyttig mat. Punkt 

5.1.4 ovan ger en överblick över denna detalj från ett socialt grundat perspektiv.  

Många av ”äta”-hyponymerna som varken är allmänna eller kopplade till en viss tid eller plats, 

nämndes i förbindelse med exempelvis choklad, godis, snacks, chips, glass eller stora mängder av mat. 

I tabell 9 nedan följer några exempel på sådana begrepp: 

Tabell 9. Exempel på intagningsbegrepp som är kopplade till onyttig mat 

begrepp översättning näringsämne 

verdrucke (schweiz) äta snabbt, lite hemligt choklad 

vertilge (schweiz) äta mycket choklad 

schlecke (schweiz) slicka glass, klubba 

lutschen (tysk./österr.) suga på karamell, klubba 

mampfen (tysk./österr.) ca. äta med full mun chips 

schnabbeln (tysk) äta <−VUXEN> godis 

svulla - mycket mat och snacks 

krafsa i sig - snacks 

frossa - chips 

mumsa - bakelse 

 

Detta tyder på att det finns intagningsbegrepp som är reserverade för onyttig mat, eller mat som anses 

som tabubelagd. 

5.2.5 Medicin 

Eftersom det finns språk som använder äta, dricka eller deras hyponymer för att prata om att ta 

mediciner (exempelvis mandarin och lettiska), tillfrågades informanterna även om vilka begrepp de 

skulle använda i detta samband. 

Informanterna nämnde över lag få intagningsbegrepp som används ihop med både mat och mediciner, 

både på tyska och på svenska. Kombinationen +MAT eller +DRYCK och +MEDICIN verkar vara ovanlig. 
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TCH tyckte att det lät som om man var beroende om man använde äta ihop med tabletter. TDE hade en 

liknande uppfattning: 

Konversationsexempel 5 (TDE) 

01 TDE_A also weder essen und trinken ”ich trink Hustensaft” ist auch nicht // 

02 TDE_B es würde etwas anderes / [TDE_A: Na es ist glaube ich immer diese] andeuten  

03  zumindest 

04 TDE_A ja 

05 TDE_B wenn jemand sagt ”ich trinke Hustensaft” dann deutet das darauf hin er trinkts  

06  wegen des Alkohols da drin 

07 TDE_A Also zumindest bei mir im Kopf isses so ”essen” und ”trinken” ist eigentlich immer  
08  in etwas größeren Mengen [IL: ja] also ich sach mal so / gibts kleine Sachen / ”ich 

09  probiere mal” wäre zum Beispiel auch irgendwie noch n Wort / was jetzt nicht bei 

10  der Medizin ist 

11 TDE_B ”ich koste mal” (skrattar) 
12 TDE_A ”ich koste mal” ja genau richtig 

13 TDE_B ich koste mal n Schluck Hustensaft [skrattar] Aber das wär übrigens auch noch n  

14  Wort für ”essen”: ”verkosten” 

 

Däremot används ta flitigt även i samband med mat och dryck i svenskan, men då oftast reflexivt, som 

i det tidigare nämnda exemplet att ta sig ett glas (SSV, SGL). 

5.3  Övriga faktorers roll 
Redan under sammanställningen av intervjustrukturen visade det sig att det antagligen finns fler faktorer 

som spelar en roll i vilket intagningsbegrepp som används, än bara de sociala aspekterna, som behandlats 

ovan och näringsämne. Några ytterligare faktorer upptäcktes under dataanalysen. Följande avsnitt ger 

en överblick över alla faktorer som kan tänkas vara relevanta i valet av begrepp efter dataanalysen, samt 

sådana som först förmodades vara relevanta men inte gav några konkreta resultat. 

5.3.1 Fysiologiska faktorer 

Hunger/törst, hastighet och mängd, aptit och njutning 

Hunger och törst visade sig inte vara särskilt relevanta i valet av begrepp. De flesta informantgrupper 

kom bara på några få begrepp som var kopplade till hunger och törst, och de flesta nämndes även i andra 

samband - exempelvis när informanterna blev tillfrågade om sätt att uttrycka att någon äter/dricker 

snabbt eller med stor aptit. Ett begrepp som bara syftar på +HUNGER är svenskans stilla hungern (SSV). 

De flesta andra begrepp som nämndes som specifika för hunger/törst beskriver en person, snarare än ett 

sätt att inta näring (exempelvis att vara utsvulten (SSV), am verdurschte sii ”att törsta ihjäl” (TCH)). 

Mängden av näringsämnet som intas verkar vara en viktig faktor i valet av intagningsbegrepp 

framförallt för grupp TDE, där många begrepp kopplades ihop med ”stora mängder” av mat/dryck, 

istället för ett specifikt näringsämne under delmoment 2. Exempel på begrepp med egenskapen −MÄNGD 

är probieren ”provsmaka” (TDE, TAT) och schlürfen ”sörpla” (TCH, TDE, TAT). På svenska nämndes 

få begrepp som specifikt kopplades till egenskapen ±MÄNGD. 

Aptit verkar inte vara en relevant faktor, i och med att inga speciella begrepp nämndes av någon av 

grupperna i samband med intervjufrågan. SNL pekade till och med ut specifikt att de inte kunde komma 

på något särskilt begrepp. Begrepp som tyskans schlemmen (TCH, TDE) och dess svenska version frossa 

(SNL), som utifrån ordlistorna gav anledning till att frågan togs med i intervjuarna, sades av 

informanterna snarare hänga ihop med njutning. 
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Verktyg 

Det nämndes inte särskilt många begrepp som var kopplade till verktyg, men tyskan uppvisade fler 

sådana begrepp än svenskan. Begreppen som nämndes är på båda språk uteslutande avledda från 

verktyget som används för näringsintagningen – exempelvis tyskans löffeln ”äta med sked” (TCH,  TDE, 

TAT), gabeln/gäbele ”äta med gaffel” (TDE, TCH) eller inneschuufele ”skyffla i sig” (TCH) samt 

svenskans sleva i sig (SNL). 

Rörelse och ljud 

En dimension som inte iakttogs under intervjustrukturens utformning är vilka rörelser en person gör 

medan hon äter/dricker. Informanterna härmade till och med ibland näringsintagning genom att utföra 

de tillhörande rörelserna och producera ljuden, möjligtvis också för att framkalla fler intagningsbegrepp. 

 Begrepp där ljud imiterades var exempelvis svenska klunka (SSV, SNL), smaska (SSV, SGL, SNL), 

slurpa/slörpa/sörpla (SSV, SGL, SNL), tyska schlürfen ”sörpla” (TCH, TDE, TAT), nippen ”sippa” 

(TCH, TAT) eller schweizertyska chätsche ”tugga <+LJUD>” (TCH). 

Specifika exempel på begrepp där rörelser imiterades kan tyvärr inte ges, då inga videoinspelningar 

gjordes under intervjuarna och inga anteckningar fördes utöver sådana som beskrivs i metoddelen. Det 

nämndes dock begrepp vars betydelse tydligt uppvisar rörelsekomponenter – exempelvis alla som 

innehåller prepositioner, som tyskans einwerfen ”slänga i sig <IN I>”, abeleere ”skölja ner <NERÅT>”, 

reinspachteln ”äta <+HASTIGHET><+MÄNGD><IN I>”, runterschlingen ”sluka <NERÅT>” eller 

svenskans slänga/vräka/få i sig <IN I> och skölja ner <NERÅT>.  

Det nämndes inga begrepp som syftade på att äta eller dricka särskilt tyst eller rörelselöst. SSV_A 

kommenterade till och med att ”äta med stängd mun, det finns inte heller”. 

5.3.2 Art och ålder 

Art 

Om den som äter/dricker är en människa eller ett djur spelar enligt de data som har samlats in en stor 

roll i valet av begrepp. Medan det finns en stor bredd i begreppen som används för att beskriva när 

människor äter eller dricker, samlades det in ett mindre antal begrepp som kopplades specifikt till djur 

(återigen fler olika i tyskan än i svenskan). Samtidigt bildade begreppen med egenskapen −MÄNSKLIGT 

den mest homogena gruppen intervjugrupperna emellan, det vill säga att i princip alla grupper nämnde 

samma begrepp när de blev tillfrågade om djur som äter/dricker. Detta tydliggörs i tabell 10 nedan. Där 

ingen intervjugrupp anges bredvid begreppet, nämndes det av samtliga grupper inom respektive språk. 

Tabell 10. Intagningsbegrepp som används specifikt för djur 

Djurart Svenska Tyska 

allmänt (äta)  fressen / frässe 

allmänt (dricka) lapa (SNL) schlabbern (TAT) 

kor beta grasen / graase 

 idissla wiederkauen / wiederkäue 

fåglar picka picken / picke 

gnagare  knabbern / knabbere, knäbberle 

 gnaga (SGL) nagen (TAT) 

insekter  saugen (TDE, TAT) 

valar  filtern (TAT) 

hamstrar  hamstern (TAT) 

ankor  gründeln (TDE) 

 

Ett annat intressant fenomen som visade sig i samband med djur är att begrepp som syftar på att äta mat 

med icke-animaliskt ursprung (exempelvis gräs och frön) tydligen också kan användas för att prata om 

människor som inte äter kött, som följande två konversationsexempel visar. 
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Konversationsexempel 6 (SSV) 

01 SSV_B ”beta” – det har jag aldrig sagt till nån vegetarian så (alla skrattar) Jag känner dock  

02  att jag måste börja göra det 

 

Konversationsexempel 7 (TCH) 

01 TCH_B ”picke” tuat ma aa Chörnli 

02 TCH_A ja da cha ma ja sogar sage ”du bisch ein Chörnlipicker” [TCH_B: ja] das sind dann  

03  so / Veganer zum Beispiel (alla skrattar) 

 

Att både SSV och TCH tog upp kopplingen mellan begrepp med egenskapen +NÄRINGSÄMNE (gräs, 

frön) och vegetarianism hos människor är ett tecken på att denna kulturella aspekt finns både i det 

svenska och i det tyska språkrummet. 

Ålder 

Att barn är i konversationens fokus verkar inte vara en särskilt viktig faktor i valet av begrepp. Det 

nämndes få specifika begrepp för just barn som äter eller dricker, utan informanterna övergick snarare 

till att beskriva omständigheterna kring näringsintagandet, som i konversationsexemplet nedan. 

Konversationsexempel 8 (SNL) 

01 IL Men om man pratar om barn som äter, [SNL_A mhm] finns det nåt särskilt då? 

02 SNL_A ja ff ”spiller” ne:j (alla skrattar) 

03 SNL_B ”kladda” alltså såhär de det kanske e såhär att de kladdar med maten eller nåt sånt 

04 SNL_A ja, men då kommer det igenom faktumet att de inte äter 

05 SNL_B ja det är väl mer det man kommenterar att barnet inte äter eller att den äter väldigt / 

06  [SNL_A ja] stökigt [IL mm] men det är inget speciellt ord för att barn äter utan det 

07  är mer aa / [SNL_A mm] mhm / barnet äter 

08 SNL_A mhm 

 

De begreppen som nämndes i samband med barn var idiom, som exempelvis hier kommt das 

Flugzeug/här kommer flygplanet (TCH, TAT / SSV), som används för att försöka att få barn att äta, 

samt nuckeln ”dia” (TDE, TAT) och suga (SSV, SNL) för att uttrycka drickande från en sugflaska eller 

under amning. Det är anmärkningsvärt att det nämndes en specifik hyponym till dricka i samband med 

barn, eftersom dessa hyponymer annars var få och oftast kopplade till alkohol. 

Andra uttryck som nämndes i samband med barn, och som inte heller stämmer överens med 

definitionen av intagningsbegrepp, är tyskans hamm hamm ”mums mums” och happa happa ”mat 

<−VUXEN>” Dessa uppvisar reduplikation, som är en vanlig egenskap i barnriktat tal. Intervjuresultaten 

visar alltså att det finns sätt att prata om mat som är kopplade specifikt till barn, men bara få sätt att prata 

om näringsintagningen. 

En annan intressant detalj är att TCH_B nämnde att det på schweizertyska är typiskt att använda 

diminutivformen av både verb och substantiv när man pratar med barn om att äta och dricka (ex. 

knäbberle istället för knabbere ”knapra”). Detta är ett specifikt fenomen för schweizertyskan, i och med 

att diminutivändelser på verb inte används i lika stor utsträckning i de andra varianterna av tyska som 

undersöktes, och att svenskan inte har några produktiva diminutivsuffix överhuvudtaget. Sådana 

dialektala skillnader kan vara en anledning till varför tyskan verkar vara mer differentierad än svenskan 

vad gäller intagningsbegrepp. En mer ingående diskussion ges i avsnitt 6. 

5.4  Utvärdering av deltagarenkäterna 
Alla deltagare uppgav ungefär likadana metadata och det fanns inga större avvikelser mellan gruppernas 

svar som kan tänkas bero på de egenskaperna som frågades efter - förutom sysselsättningen, som 

redovisas i styckena nedan.  
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Skillnaderna i svaren beror antagligen snarare på faktiska skillnader mellan språken, eller också på 

graden av bekanthet med intervjuledaren och inom intervjugruppen, vilket diskuteras i avsnitt 6 nedan. 

5.4.1 Åsikt om att äta / att dricka 

Informanternas svar på fråga 1 och 3 i frågeformulären visar att de inte tycker om att dricka lika mycket 

som att äta – bara tre utav tolv personer uppgav att de älskar att dricka, medan sju av tolv uppgav att de 

älskar att äta.  

Passande till dessa uppgifter uppvisade resultaten mycket färre hyponymer till dricka än till äta på 

både tyska och svenska. Deltagarna i SSV och TAT la till och med märke till att de kunde komma på 

fler hyponymer till äta än till dricka. 

5.4.2 Sysselsättning 

De flesta av deltagarna har haft jobb inom livsmedelsbranschen. Detta verkar inte spela någon större 

roll i vilka begrepp de nämnde, jämfört med de deltagarna som inte har jobbat med mat och dryck. 

Däremot nämnde TAT många fler begrepp med egenskapen −MÄNSKLIGT än alla andra grupper. 

Anledningen till detta var antagligen att en av informanterna i TAT-gruppen är biologilärarstudent. Även 

en av deltagarna i SNL läste till biolog. Denna grupp nämnde dock inte fler −MÄNSKLIGT-begrepp än 

de andra svenskspråkiga grupperna. Detta kan vara ett tecken på att tyska är mer specifikt än svenska 

vad gäller djur som äter. 

5.4.3 Utvärdering av kommentarsfälten 

Feedback på intervjun var positiv i allmänhet. Flera deltagare nämnde dock att de tyckte att det var svårt 

att komma på ord spontant. Antagligen hade det gått att få fram fler begrepp om deltagarna hade fått 

förbereda sig, men då hade man gått miste om en del av syftet med metoden – att få fram de begreppen 

som ligger närmast i minnet och som faktiskt används. 

5.5  Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att med hjälp av data från intervjuer och textkorpusar komma fram till vilka faktorer 

det är som styr användningen av olika intagningsbegrepp i tyskt och svenskt nutida talspråk. 

Frågeställning 1 var hur stor roll sociala faktorer spelar i valet av intagningsbegrepp. Av alla 

upptäckta faktorer spelar sociala faktorer såsom talarens, lyssnarens och aktörens relation till varandra 

samt situationen som ska beskrivas (plats, tid) och artighet den största rollen i valet av 

intagningsbegrepp. 

Frågeställning 2 var hur långtgående tendenser svenskan och tyskan uppvisar att reservera vissa 

intagningsverb för maträtter och drycker av specifik karaktär. Tendenserna visade sig inte vara särskilt 

starka, men vissa mönster upptäcktes – exempelvis att många dricka-begrepp är reserverade för 

alkoholhaltiga drycker, i båda språk. 

Frågeställning 3 var om det finns fler faktorer som styr användningen av intagningsbegrepp i de data 

som har samlats in, som inte har iakttagits i bakgrundsdelen. Flera sådana faktorer upptäcktes, de flesta 

redan under intervjustrukturens utveckling, som sedan bekräftades under intervjuanalysen. Några 

exempel på nya faktorer, som dessutom kan tänkas vara relevanta i valet av intagningsbegrepp är 

hastighet, mängd, rörelse, ljud och art. 

Slutligen skulle studien belysa eventuella skillnader mellan tyskan och svenskan. Det upptäcktes få 

viktiga betydelseskillnader. De mest uppenbara skillnaderna ligger på det morfosyntaktiska planet. 

Tyskan verkar vara aningen mer differentierad än svenskan, i synnerhet vad gäller intagningsbegrepp 

med egenskapen −MÄNSKLIGT. 
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6 Diskussion 

6.1  Metoddiskussion 
I och för sig hade det varit tänkbart att avsluta datainsamlingen efter ordlistornas sammanställning och 

inte genomföra några intervjuer. Detta hade dock inneburit flera risker. För det första hade begreppens 

betydelse interpreterats ensidigt, det vill säga att bara uppsatsförfattaren själv hade bestämt vilka 

egenskaper som ingår som betydelsekomponenter hos de begrepp som har samlats in.  

För det andra hade risken varit stor att föråldrade begrepp hade funnits med i analysen, då författaren 

utan intervjuerna bara hade haft begränsade möjligheter att kontrollera om ett begrepp fortfarande 

används eller ej – det vill säga att bara skriftspråk (som är konservativare än talspråk) hade kunnat 

undersökas. Nyare och mycket individuella begrepp hade då saknats i analysen.  

Slutligen hade viktiga detaljer, såsom all information som förmedlas genom informanternas 

interaktion, inte varit med. De data som har utvunnits genom intervjuerna anses därför vara mycket 

värdefull och ge en mycket mer ingående överblick över det lexikala fältet intagningsbegrepp, än en 

vanlig korpusstudie hade kunnat ge. 

I de följande avsnitten diskuteras några för- och nackdelar med intervjumetoden, och hur den 

presterade i allmänhet vad gäller att undersöka vad det är som styr användningen av intagningsbegrepp 

i tyskan och svenskan. 

6.1.1 Validitet 

Diskussion om täckning av det lexikala fältet 

Syftet med intervjuerna var å ena sidan att få reda på vilka intagningsbegrepp som används i nutida 

talspråk i tyskan och svenskan, å andra sidan vad det är som styr deras användning. 

Det är svårt att uppnå en genomgående teckning av ett lexikalt fält, eftersom det är oklart exakt var 

fältets gränser går. Trots det antas metoden ha varit tillförlitlig, eftersom det både fanns begrepp som 

nämndes av alla informantgrupper och begrepp som bara förekom en gång. Intervjuresultaten överlappar 

även delvis med ordlistorna. De begrepp från ordlistorna som inte nämndes i intervjuerna är ovanliga 

(exempelvis tafeln ”äta en festmåltid” eller ”kalasa”), så att en bra täckning av fältet i nutida talspråk 

kan anses som uppnådd. 

En stor fördel med metoden är även att begrepp som vanligtvis inte är med i lexikon- och 

tesaurusinlägg, men som ändå kan anses tillhöra det lexikala fältet, nämndes av informanterna. Att gå 

på restaurang implicerar tydligt att man går någonstans för att äta och dricka något, och nämndes av 

nästan alla intervjugrupper. Trots det beskriver varken SAOL eller Svenskt OrdNät en koppling mellan 

gå och äta, av förståeliga skäl: i vanliga fall är betydelserna ”äta” och ”gå” inte relaterade. Metoden är 

värdefull för att den även visar på sådana kopplingar. 

Diskussion om elicitering av begrepp via associationer 

Metoden bygger bland annat på att informanterna får sina associationer ur konversationer. TAT 

berättade exempelvis en scen om begreppet mitternachtssnacken ”äta <+TID (midnatt)>” – en person 

står framför kylen sent på kvällen och äter några skedar ur en låda med mat som hon har packat som 

lunch för dagen därpå. Den andra informanten svarade ”du pratar alltså om att äta rester (resterlessen)” 

och påpekar sedan att resterlessen också är ett separat intagningsbegrepp.  

Som enda grupp diskuterade SNL inte riktigt de begrepp som de nämnde. De försökte aktivt att 

undvika att upprepa begrepp (SNL_A: Aa men det har vi redan sagt) och nämnde få längre uttryck 

jämfört med SSV och SGL. SNL nämnde minst begrepp av alla intervjugrupper. Det är alltså lämpligt 

att anta att informanterna inspirerade varandra till att nämna fler begrepp, och att färre begrepp nämndes 

om de inte diskuterade, på grund av att de inte diskuterade. Det bör dock påpekas att SNL blev 
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bekvämare med situationen under intervjuns andra del, där de också nämnde viktig information, som 

syns i transkriptionerna i resultatdelen. 

Något som är intressant att notera är även att begrepp som har likadana särdrag också togs upp i 

likadana konversationer. Ett bra exempel är det likadana innehållet i konversationsexemplen 3 (SSV) 

och 4 (TAT). Konversationerna uppstod i samband med den inledande, allmänna frågan. Det går alltså 

att anta att det är en egenskap hos begreppen supa/saufen (nämligen +ALKOHOL) som fick informanterna 

att vilja förklara begreppen närmare. 

Diskussion om elicitering av aktuell information om språket 

För att undvika att få med föråldrade intagningsbegrepp, samlades data in med hjälp av intervjuer istället 

för korpusstudier. Det togs dessutom medvetet avstånd från att undersöka NORMs, som beskrivet i 

metoddelen. Det är troligt att denna aspekt av metoden fungerade mycket väl - exempelvis nämnde ingen 

av de tre svensktalande intervjugrupperna ordet spisa, vilket dock fanns med i den initiala ordlistan. 

Svenska akademins ordlista (SAOL, 2006) listar spisa som en ålderdomlig variant av äta. 

Diskussion om trovärdighet hos eliciterad särdragsinformation 

Att fler än en person intervjuas vid varje intervjutillfälle har fördelen att ett begrepp inte nödvändigtvis 

måste nämnas under alla intervjutillfällen (d.v.s. av alla grupper) för att det ska vara tydligt att begreppet 

uppvisar ett visst särdrag. Att SSV_A instämmer med SSV_B om att ta ett glas har egenskapen 

+ALKOHOL är redan en bekräftelse på att informationen är rätt, i synnerhet eftersom deltagarna 

uppmanades att diskutera ämnet om de inte var överens. 

Diskussion om trovärdighet hos de styrande faktorerna 

Det går att diskutera om faktumet att deltagarna nämner ett begrepp vid uppnämning av en viss faktor – 

exempelvis hunger – verkligen är ett tecken på att denna faktor styr begreppets användning.  

Eftersom deltagarna kom på många fler begrepp efter att ha hört förslagen på olika faktorer under 

delmoment 1, jämfört med den allmänna frågan om ”andra sätt att uttrycka ’äta’ och ’dricka’”, är det 

dock tydligt att just dessa spelar en roll i vilka begrepp som används. Om uppräkning av faktorerna inte 

hade lett till fler begreppseliciteringar, eller om det inte hade funnits något samband mellan begreppen 

som nämndes tillsammans med en särskild faktor, hade det varit tvivelaktigt om denna verkligen styr 

begreppens användning. Men i och med att begrepp som nämndes i samband med samma situation också 

uppvisade andra liknande betydelsekomponenter intervjugrupperna emellan, går det att påstå att faktorer 

som formalitet, tid, plats, hunger, etc. styr vilket begrepp som används för att prata om 

näringsintagningen. 

Diskussion om styrande faktorers styrka 

Vem eller vad som äter/dricker, vem talaren pratar med/om, när på dagen det äts/dricks, vilken plats 

som ska ätas/drickas på och hur det äts/dricks styr vilka begrepp man använder för att prata om 

näringsintagande – och olika faktorer styr olika starkt. Men går det att säga att en faktor är viktigare i 

valet av begrepp ju fler specialutformade begrepp det finns för att beskriva den? Faktumet att det finns 

ett särskilt begrepp som är kopplat till en viss faktor innebär i alla fall att det finns en medvetenhet om 

att denna faktor skiljer sig från andra faktorer som inte har lika dedikerade begrepp. 

Begrepp som framkallades med hjälp av frågor om hunger och törst i delmoment 1, kopplades oftare 

ihop med egenskaperna +SNABBT (i svenskan) eller +MÄNGD (i tyskan) än med +HUNGER eller +TÖRST 

under delmoment 2. Därför går det att anta att hastighet respektive mängd är viktigare faktorer i valet 

av begrepp än hunger eller törst. 

Diskussion om redovisade kvantitativa jämförelser 

Det är möjligt att relationen mellan intervjuledaren och deltagarna påverkar det kvantitativa resultatet. 

Det visade sig att gruppen där intervjuledaren och deltagarna sinsemellan kände till varandra längst 

(TAT) nämnde flest begrepp, och gruppen som aldrig hade träffat intervjuledaren innan intervjutillfället 
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(SNL) nämnde minst begrepp utav alla grupper. Eftersom så få grupper intervjuades och även andra 

faktorer skulle kunna tänkas spela en roll, går det dock inte att säga med säkerhet att skillnaderna beror 

på intervjuledarens och informanternas grad av bekantskap. Trots att deltagarna i SSV kände till 

varandra och intervjuledaren ungefär lika länge som deltagarna i TDE, nämnde SSV färre begrepp än 

TDE. Detta visar på att andra faktorer än relationen mellan intervjuledaren och deltagarna måste vara 

relevanta i hur många begrepp som nämns. Eftersom de svenskspråkiga intervjugrupperna dessutom 

konsekvent nämnde ca. 15 begrepp mindre än de tyskspråkiga, är det sannolikt att skillnaderna beror på 

faktiska specificitetsskillnader mellan språken. 

Avslutningsvis ska det återigen nämnas att alla beräkningar som gjordes i studien, såsom ”X har fler 

begrepp”/”Y har färre begrepp”, ska betraktas kritiskt. Det vore fel att säga att några av resultaten är 

statistiskt relevanta, då bara få informantgrupper intervjuades. Ändå finns det några mönster i de data 

som har samlats in som är tydliga – exempelvis att vissa samband nämndes av alla grupper (som att 

sörpla/schlürfen är kopplat till soppa), eller åtminstone av alla grupper inom ett språk (som att knabbern 

”knapra” kan vara kopplat till djur), eller att många begrepp uppvisade liknande betydelsekomponenter. 

Dessa mönster gör det möjligt att ändå ge svar på frågeställningarna på ett trovärdigt sätt. 

6.1.2 Reliabilitet 

Datainsamlingens resultat beror mycket på intervjudeltagarna, intervjuledaren och deras dagsform, 

vilket gör att de antagligen inte går att återskapa – inte ens om samma intervjuledare intervjuar samma 

personer igen vid ett senare tillfälle. 

Ändå är det viktigt att kontrollera noggrant för externa faktorer hos intervjudeltagarna, såsom ålder 

och utbildningsnivå, för att få jämförbara resultat. Ålder och utbildningsnivå var viktiga urvalsfaktorer 

för deltagarna i denna studie. Andra faktorer som misstänktes ha inflytande på vilka och hur många 

begrepp informanterna skulle veta, frågades efter i deltagarenkäten: om de gillar att äta och dricka, hur 

ofta de brukar dricka alkohol med vänner, vad de jobbar med, om de har barn eller djur, eller om det 

finns begränsningar i vad de får äta och dricka (allergier, dieter, etc.). 

6.1.3 Förbättringsförslag 

Ibland nämnde informanterna ett begrepp i samband med en särskild faktor under delmoment 1; När de 

sedan läste begreppet igen under andra delmomentet, tilldelade de begreppet dock inte nödvändigtvis 

ett näringsämne eller en situation som hade betydelsekomponenter som passade till denna faktor. Medan 

TAT först nämnde ordet schlucken ”svälja” i samband med att de tillfrågades om att äta/dricka medicin, 

uppgav de senare att det mest stereotypiska näringsämne som de skulle använda i samband med 

”schlucken” var vatten. Mediciner nämndes bara som en eftertanke. Om informanterna däremot kom 

ihåg att begreppet nämndes i samband med en specifik faktor, tilldelade de alltid ett näringsämne eller 

en situation med liknande betydelsekomponenter, även om andra näringsämnen hade passat lika bra. 

Möjligtvis hade det varit bättre att ordna listorna alfabetiskt, eller att randomisera ordningen på 

begreppen, innan listorna gavs ut till informanterna inför andra delmomentet, för att undvika att de kom 

ihåg temablocken. Dessa associationer visar dock också tydligt på vilka faktorer som styr starkare än 

andra: Om ett begrepp eliciterades med hjälp av en viss faktor (t.ex. hunger), men sedan kopplades ihop 

med en annan faktor (t.ex. hastighet) under delmoment 2, trots att begreppen stod i samma ordning som 

de eliciterades i, går det att anta att den andra faktorn är viktigare för begreppets betydelse än den första. 

Om detta antagande stämmer, är det ännu viktigare att ändra ordningen på begreppen innan delmoment 

2, för att ytterligare minska sambandseffekter mellan begreppen och det som ledde till deras elicitering, 

och därmed minska risken av att påverka informanters intuitiva förståelse av begreppens innebörd. 

Metoden lämpade sig bra för att besvara frågeställning 1 och 3. För frågeställning 2: hur långtgående 

tendenser svenskan och tyskan uppvisar att reservera vissa intagningsverb för maträtter och drycker av 

specifik karaktär, hade det antagligen varit lämpligare att genomföra en studie som mer liknar Landars 

(1964). Landars (1964) studie är mycket mer avgränsad och utforskar kopplingen mellan specifika 

intagningsbegrepp och specifika näringsämnen som har fastställts i förväg, snarare än att använda 

intagningsbegreppen i eliciteringen av passande näringsämnen och försöka att skapa ämnesgrupper i 
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efterhand, vilket föreliggande studie gör. Att genomföra en sådan studie utöver den som beskrivs i denna 

uppsats hade dock sprängt projektramen. 

6.2  Resultatdiskussion 

6.2.1 Skillnader mellan tyskan och svenskan 

De flesta skillnaderna som upptäcktes mellan svenska och tyska var morfosyntaktiskt betingade. 

Resultaten visar dock också på mindre skillnader i vilka koncept som lexikaliseras specifikt. 

Specificitet / differentiering 

En uppenbar skillnad mellan svenska och tyska vad gäller specificitetsnivån som är värd att redovisa, är 

att tyskan har ett eget ord – fressen – som används för att prata om när djur äter. Fressen kan också 

användas i samband med människor, men tyder då på att personen som beskrivs äter stökigt, snabbt eller 

på ett socialt oacceptabelt sätt. Fressen är hyponym till essen ”äta”. Hyponym till fressen är ord som 

picken ”picka” eller grasen ”beta”. Picka och beta finns även på svenska, men de är direkt hyponyma 

till äta. Mellannivån fressen finns inte i svenskan. Tabell 11 visar de olika betydelsenivåerna. 

Tabell 11. Exempel på specificitetsskillnader mellan svenskan och tyskan 

Tyska Svenska 

essen äta 

 fressen <+DJUR>  - 

  picken <+FÅGLAR>   picka <+FÅGLAR> 

 

Regionala skillnader 

Ur resultaten framgår det tydligt att det finns större regionala skillnader mellan de tyska varianterna än 

mellan de svenska. Dessa skillnader är antagligen också en av anledningarna bakom att det över lag 

nämndes fler begrepp av de tyska intervjugrupperna än de svenska: tyskan verkar ha fler olika begrepp 

för att uttrycka liknande betydelser än svenskan. Samtidigt spelar socio-kulturella faktorer alltid in i 

användningen av dialektala ord, så att frågan är om begreppens dialektala varianter verkligen betyder 

detsamma som deras standardvarianter. 

Möjligtvis hade det nämnts fler dialektala begrepp, om Götalands- och Norrlandsgrupperna 

uteslutande hade bestått av personer från Götaland respektive Norrland. I och med att det störstadels är 

fonetiska aspekter som utgör skillnaderna mellan de svenska varianterna (och inte lexikala aspekter), 

går det dock att anta att skillnaderna inte hade varit mycket större med en annan fördelning av 

informanter.  

Formalitet 

En annan intressant upptäckt är att det utifrån resultaten verkar som om talare av svenska och tyska 

uppfattar formalitet på olika sätt. Medan ”informellt” på svenska verkar gå hand i hand med ”oartigt” 

(se punkt 5.1.1 i resultatdelen för exempel), betyder det för tyskspråkiga personer snarare att man 

befinner sig i en informell omgivning, dvs. bland vänner och familj och inte exempelvis på jobbet. 

Möjligtvis finns det här ett samband med att tyskan även är mer differentierad än svenskan vad gäller 

lexikaliserade formalitetsnivåer (den formella tilltalsformen ”ni” används exempelvis inte längre i 

svenskan), och att det i det tyskspråkiga kulturrummet finns striktare hierarkiska strukturer än i det 

svenska. En annan förklaringsmöjlighet är att det kan finnas skillnader i vad formellt/informellt betyder 

på svenska och tyska. 
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6.2.2 Äta, dricka och njutning 

TAT nämnde att det möjligtvis inte finns några äta/dricka-begrepp för mediciner ”eftersom ingen gillar 

att ta dem”. Detta visar på att användandet av äta, dricka och deras hyponymer är kopplat till njutning, 

som Newman (2009) anmärker i sin artikel – i alla fall på tyska och svenska. Njuter man av att tillföra 

sin kropp någonting, används äta och dricka. Gör man inte det, används begrepp som vanligtvis anses 

ligga utanför fältet, som exempelvis nehmen ”att ta”. 

Även faktumet att det nämndes färre hyponymer till dricka än till äta skulle kunna ha att göra med 

njutning. Frågeformulärens resultat visar att informanterna njuter mindre av att dricka än av att äta. Att 

de hyponymerna till dricka som nämndes ofta är förknippade med alkoholintagning bekräftar även att 

berusning är en viktig betydelseaspekt hos dricka. 

6.2.3 Rörelse som eliciteringsfaktor 

Att rörelserna som görs medan mat eller dryck intas kan vara relevanta i valet av intagningsbegrepp, 

styrks inte bara av denna studies resultat utan också av Newmans (2009) hypotes om komponenterna 

som utgör de centrala betydelserna av äta och dricka, som har redovisats i tabell 2 i kapitlet bakgrund. 

Tabellen visar att intagningsbegrepp har ett spatialt-temporalt profil som intagningen ”händer” i, en 

aktiv zon på den intagande personens kropp, samt en kraftutövning på det som intas – alla av vilka 

kräver rörelse av den handlande personen. 

Intervjumetoden i sin nuvarande utformning hade antagligen inte fungerat särskilt bra för att elicitera 

fler rörelserelaterade begrepp. En studie som visar bilder, videon eller där intervjuledaren härmar 

intagningsrörelser för att få informanterna att komma på tillhörande begrepp skulle troligen vara mer 

effektiv. Faktumet att rörelserelaterade intagningsbegrepp ändå nämndes, kan tyda på att RÖRELSE är en 

av de viktigare betydelsekomponenterna hos några av intagningsbegreppen. 

6.2.4 Artighet som en viktig betydelsekomponent 

Vid flera ställen uppvisade resultaten en överlappning mellan artighet och andra betydelsekomponenter, 

där det var oklart om det var artigheten/oartigheten som hade mer inflytande på valet av begrepp, eller 

det andra särdraget. Att hastighet, mängd, och ljud är relevanta i valet av begrepp kan bland annat vara 

grundat i att det är socialt stigmatiserat att äta mycket, snabbt eller högljutt. Även i dessa i och för sig 

fysiologiska situationer spelar det alltså uppenbarligen in sociala faktorer. 

Till och med vissa näringsämnen verkar vara kopplade till artighet. Frågan är dock om det är ett 

begrepps sociala innebörd som gör att man kopplar ett onyttigt näringsämne till det, eller näringsämnets 

onyttighet som gör att man använder ett visst begrepp när man pratar om att inta näringsämnet. Var det 

den sociala innebörden av svulla (att det är oartigt), som fick informanterna att associera begreppet med 

onyttig näring, eller är den onyttiga näringen en delkomponent av begreppets betydelse, och 

informanterna kopplade ihop svulla med ”mycket mat och snacks” på grund av detta? I sådana fall är 

det svårt att säga om det är den sociala innebörden eller näringsämnet som faktiskt styr begreppets 

användning. 

6.3  Etikdiskussion 

Inga etiska problem uppstod under studiens gång. 
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7 Slutsatser 

En talares val av intagningsbegrepp på svenska och tyska beror på vilka delbetydelser (komponenter) 

begreppet har, hur dessa passar till situationen som talaren vill beskriva, samt i vilket socialt förhållande 

talaren står till lyssnaren och aktören. Sociala faktorer spelar en stor roll i vilket begrepp som väljs. 

Vad man äter eller dricker specifikt verkar vara mindre relevant, med en tydlig tendens till att det 

spelar en roll om det man dricker är alkoholhaltigt eller det man äter är onyttigt eller förbjudet på något 

sätt. Utifrån det perspektiv som studien har tagit är det dock svårt att säga exakt vilken roll näringsämnet 

har i valet av begrepp, eftersom studien tar begreppen och deras betydelsekomponenter som 

utgångspunkt, snarare än näringsämnena och deras betydelsekomponenter. 

Det finns inga större skillnader mellan tyskan och svenskan vad gäller anledningarna till valet av 

begrepp, men tyskan verkar vara lite mer differentierat i vilka begrepp som finns – antagligen bland 

annat på grund av större skillnader mellan varianterna. 

Om studien upprepas, skulle det kunna vara en fördel att undersöka sociala faktorer och näringsämne 

separat för att kunna använda mer specifika metoder för båda områden, även om föreliggande studie 

tack vare sin metod har kunnat visa att även näringsnäringsämnen verkar ha sociala 

betydelsekomponenter. 
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9 Bilagor 

9.1  Bilaga 1: Intervjuguide 
Denna guide användes av intervjuledaren för att ställa detaljfrågor under delmoment 1: 

Begreppselicitering. Nedan redovisas den svenska versionen. Den tyska versionen är strukturerad på 

samma sätt. 

 

  

Register

• informellt

• vänner

• familj

• formellt

Aptit

• mycket hungrig / törstig

• inte så hungrig / saknar 
aptit / inte så törstig

Ljudstyrka

• äta /dricka högljutt

• äta med öppen mun

Hastighet

• snabbt

• långsamt

Tid

• tid på dagen

• mellan måltiderna

Plats

• restaurang

• korvkiosk

• bar

Verktyg

• sugrör

• gaffel, sked, kniv

Medicin

Barn

• tala med barn

• tala om barn

Djur

• kossor

• fåglar

• rovdjur

• reptiler
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9.2  Bilaga 2: Deltagarenkät 
Denna enkät lämnades ut till studiens informanter direkt i anslutning till intervjuerna. Nedan redovisas 

den svenska versionen. Den tyska versionen är strukturerad på samma sätt. 

Informationen som fås genom enkäten kan inte stå för sig själv – de går bara att interpretera i samband 

med resultat från semistrukturerade gruppintervjuer med en gruppstorlek på två personer, som beskrivet 

i kapitlet Material och metod i denna uppsats. 
 

Varsågod och fyll i lite information om dig själv! Dina personliga uppgifter bearbetas uteslutande av 

mig. Om de nämns i studien, så sker detta i anonymiserad form. 

 

 

1. Gillar du att äta? 

Ringa in motsvarande siffra på skalan. "1" betyder att du inte gillar att äta, "5" betyder att du älskar att 

äta. 

 

 

1  ----------  2  ----------  3  ----------  4  ----------  5 

 

 

2. När åt du senast, och vad? __________________________________________________________ 

(t.ex. "ca. 12:00 idag, en smörgås")  

_________________________________________  |  jag minns inte 

 

         

3. Gillar du att dricka? (ej alkohol) 

Ringa in motsvarande siffra på skalan. "1" betyder att du inte gillar att dricka, "5" betyder att du älskar 

att dricka. 

 

 

1  ----------  2  ----------  3  ----------  4  ----------  5 

 

 

4. När drack du senast, och vad? (inkl. alkohol) _________________________________________ 

(t.ex. "ca. 12:00 idag, ett glas vatten")  

______________________________________  |  jag minns inte 

 

 

5. Hur ofta deltar du i sociala aktiviteter där du och/eller dina vänner dricker alkohol? 

(t.ex. fester, afterworks, konserter, etc.) 

 

□   en/några gång/er per vecka 

 

□   en/några gång/er per månad 

 

□   en/några gång/er per halvår 

 

 

□   mer sällan än en gång per halvår 

 

□   det dricks ingen alkohol i min umgängeskrets 

 

□   ingen uppgift 
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6. Har du några matallergier/-intoleranser?     ja      nej    ingen uppgift 

(t.ex. laktos, jordnötter, etc. ) 

 

Om ja, specificera gärna: ___________________________________________________________ 

 

7. Äter du specialkost? (ej bantning)       ja      nej    ingen uppgift 

(t.ex. vegetarisk, TCM, etc.) 

 

Om ja, specificera gärna: ___________________________________________________________ 

 

8. Är du just nu eller har du någonsin 

   under en längre tid varit på någon speciell diet?   
   (t.ex. low-carb, raw food, medicinsk, etc.)     ja      nej     ingen uppgift 

         

Om ja, specificera gärna: ___________________________________________________________ 

 

 

9. Jobbar du just nu eller har du någonsin 

    jobbat med mat- och/eller dryck?     
    (t.ex. som kock, servitör, barista, restaurangkritiker, etc.)   ja     nej    ingen uppgift 

 

Om ja, specificera gärna: ___________________________________________________________ 

 

10. Är du regelbundet runt barn som är yngre än 10 år?   ja     nej    ingen uppgift 

(t.ex. har barn / unga syskon, jobbar på för-/skola, etc.) 

 

 

11. Har du eller hade du en gång husdjur/boskapsdjur?   ja    nej   ingen uppgift 

 

 

Om ja, specificera gärna: ___________________________________________________________ 

 

 

12. Brukar du titta på tv-program där det förekommer många djur?   

(t.ex. naturdokumentärer, etc.)   

            ja, regelbundet      ja, ibland             nej            ingen uppgift 

 

 

 

 

 

Var god vänd! 
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Kön: (ringa in)      Kvinna       Man       Annat 

 

Ålder: (i siffror) ____________________________________________________________________ 

 

Modersmål/Förstaspråk: ____________________________________________________________ 

 

Eventuella andra språk som du talar till vardags: _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Som tack för min hjälp med att samla in data till studien vill jag bli omnämnd i uppsatsens 

inledning: 

 

□   med både för- och efternamn: _______________________________________________________ 

 

□   bara med mitt förnamn: ____________________________________________________________ 

 

□   med mina initialer: ________________________________________________________________ 

 

□   med första bokstaven i mitt för- eller efternamn: ________________________________________ 

 

□   Jag vill vara helt anonym. 

 

 

 

 

Var god vänd! 
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Vill du berätta något mer om dina mat-/dryckesvanor, som jag inte frågade om i enkäten?  

Här finns det plats! 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Andra kommentarer: 

(t.ex. ”intervjun var kul/jobbig”, ”jag har hittat ett stavfel på rad 5”, etc.) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din hjälp! 
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9.3  Bilaga 3: Översättningar 
Konversationsexempel 4 (TAT) 

TAT_B ”saufen” 

TAT_A ja: 

TAT_B aber is eher alkohol // behaftet find ich. 

Also / bei Wasser würd ich jetz nie sagen ”ich 

sauf jetz was” 

TAT_A na: 

TAT_B ”supa“ 

TAT_A ja 

TAT_B men det är mer // kopplat till alkohol, 

tycker jag. Alltså / om jag dricker vatten skulle 

jag aldrig säga ”jag super nåt” 

TAT_A ne:j 

 

Konversationsexempel 5 (TDE) 

TDE_A also weder essen und trinken ”ich trink 

Hustensaft” ist auch nicht // 

TDE_B es würde etwas Anderes / [TDE_A: Na 

es ist glaube ich immer diese] andeuten 

zumindest TDE_A: ja 

TDE_B wenn jemand sagt ”ich trinke 

Hustensaft” dann deutet das darauf hin er trinkts 

wegen des Alkohols da drin 

TDE_A also zumindest bei mir im Kopf isses so 

”essen” und ”trinken” ist eigentlich immer in 

etwas grösseren Mengen [IL: ja] also ich sach mal 

so: gibts kleine Sachen / ”ich probiere mal” wäre 

zum Beispiel auch irgendwie noch n Wort / was 

jetzt nicht bei der Medizin ist 

TDE_B ”ich koste mal” (skrattar) 

TDE_A ”ich koste mal”, ja genau richtig 

TDE_B ich koste mal n Schuck Hustensaft 

(skrattar) Aber das wär übrigens auch noch n 

Wort für ”essen”: ”verkosten” 

TDE_A alltså varken äta eller dricka ”jag dricker 

hostmedicin” är inte heller // 

TDE_B det skulle betyda / [TDE_A: Jag tror att 

det alltid är den där] något annat åtminstone  

TDE_A ja 

TDE_B om någon säger ”jag dricker 

hostmedicin” så antyder det att han dricker det för 

alkoholinnehållets skull 

TDE_A alltså åtminstone i mitt huvud är det så 

att ”äta” och ”dricka” egentligen alltid innebär 

större mängder [IL: ja] alltså jag menar såhär: om 

det är mindre saker / ”jag provar” är förresten 

också ett till ord på nåt sätt / som nu inte hör ihop 

med medicinen 

TDE_B ”jag ska prova” (skrattar) 

TDE_A ”jag ska prova”, exakt 

TDE_B jag ska prova lite hostmedicin (skrattar) 

men det är förresten också ett ord för „äta“: 

„degustera”<+MAT +DRYCK> 
 

Konversationsexempel 7 (TCH) 

TCH_B ”picke” tuat ma aa, Chörnli  

TCH_A ja da cha ma ja sogar sage ”du bisch ein 

Chörnlipicker” [TCH_B: ja] das sind dann so 

Veganer zum Beispiel (alla skrattar) 

TCH_B ”picka” gör man också, frön  

TCH_A ja, då kan man ju till och med säga ”du 

är en fröpickare” [TCH_B: ja] det är såhär 

veganer exempelvis (alla skrattar) 
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