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Mitt hjärta är bittert 

En lexikal typologisk studie om smaktermer 

Martina Staffansson 

Sammanfattning 

Smak är en komplex blandning av ett flertal faktorer och är mycket beroende av flera av våra andra 

sinnen. Studiet av smakers lexikalisering är mer begränsat i jämförelse med studiet av sinnena syn och 

hörsel och har inte haft en särskilt stor roll inom lexikal typologi hittills. Denna studie bygger på en 

triangulering där smaktermer och deras användning undersöks i ett tämligen representativt urval av 

världens språk samt i mer detalj i svenska. Studiens syfte är att utforska hur universellt ord för ”söt” är 

positivt och ord för ”bitter” är negativt konnoterade i individuella språk som svenska och mer generellt 

i världens språk. Detta görs genom att titta närmare på polysemirelationer, kolexifikationsmönster och 

metaforer i språken. Resultatet visar på att generella tendenser är likadana utifrån trianguleringens två 

studier, men att det finns skillnader på detaljnivå. Smaktermen söt används övervägande positivt och 

smaktermen bitter används övervägande negativt. 
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My heart is bitter 

A lexical typological study about taste terms  

Martina Staffansson 

Abstract 

Taste is a complex blend of several factors and is highly dependent on many of our other senses. The 

study of taste is more limited in comparison with the study of the senses of sight and hearing and the 

typological study of taste terms has not played a particularly important role in lexical typology so far. 

This study is based on a triangulation where taste terms and their use is investigated in a fairly 

representative sample of the world's languages as well as in more detail in Swedish. The purpose of 

the study is to explore how universal words for sweet are positively and words for bitter are negatively 

connotated in individual languages such as Swedish and more generally in the world's languages. This 

is done by looking into polysemic relations, colexification patterns and metaphors across languages. 

The result shows that general trends are the same from the triangulation's two studies, but that there 

are differences at the level of details. The taste term sweet is used predominantly positively and bitter 

is used predominantly negatively. 
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1 Inledning 

 
Vad vi i vardagligt tal kallar för smak är egentligen en relativt komplex blandning av faktorer. Smak 

påverkas och är mycket beroende av en rad andra sinnen än enbart smaksinnet. Det är alltså inte enbart 

smaklökarna som avgör om vi tycker att sött är gott och positivt, eller bittert obehagligt och negativt. 

Medan vårt smaksinne påverkas av våra andra sinnen, påverkas även vårt val av smaktermer i tal i sin 

tur av kulturella och geografiska skillnader. Bland annat därför är studiet om smaktermer ett relativt 

outforskat område inom lexikal typologi. 

Tidigare större studier inom lexikal typologi behandlar systematiska jämförelser av färger, 

kroppsdelar, släktskapstermer och rörelseverb, men studiet av smaktermer är ännu en underutvecklad 

domän inom lexikal typologi. 

Det råder även delade meningar om smak och hur vi använder smaktermer. Inom den psykologiska 

forskningen menar Herz (2007:32) att smaker, särskilt söt och bitter, är medfött positivt respektive 

negativt hos människan. Den kognitiva lingvisten Sweetser (1991:37) har en annan tolkning av 

smaktermers värde och menar att smak inte är genetiskt positivt eller negativt hos människan. Hon 

menar att uppfattningen om att söt är positivt och bitter är negativt snarare är fråga om en fysisk 

känsla som varierar hos olika individer.  

Detta ligger till grund för denna studie som genom att studera smaktermer i ett urval av 21 språk från 

fem kontinenter och en enkätundersökning besvarad av 30 svenska modersmålstalare vill ta reda på 

hur användningen av smaktermer ter sig och hur de värderas. Är uppfattningen om och användningen 

av söt som något positivt och bitter som något negativt universell? 

Studiens titel Mitt hjärta är bittert är en metafor hämtad ur studiens urval från språket xoon där 

smaktermen bitter ingår tillsammans med kroppsdelen hjärta. Genom att utföra denna studie önskas 

stimulera till vidare tvärspråkliga studier om smaktermer inom forskningsområdet lexikal typologi.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer de centrala delarna av denna studie att presenteras. Det första avsnittet 

innehåller en introduktion till lexikal typologi, följt av lexikala relationer med fokus på polysemi och 

homonymi och den tredje delen tar upp metaforer. Den fjärde och sista delen ägnas åt definition av 

smak, smaksinnet och dess funktion. 

2.1 Lexikal typologi  

 
Det lingvistiska forskningsområdet språktypologi är studiet av typologiskt och universellt delade 

språkfunktioner (Moravcsik, 2013:8). Koptjevskaja-Tamm (2008) beskriver lexikal typologi generellt 

som det systematiska studiet av tvärspråklig variation i ord och ordförråd. Inom lexikal typologi kan 

man till exempel genom ordförråd se hur ett visst begreppsområde, till exempel perception (Viberg, 

2015) och lukt (Majid, 2015), struktureras i olika språk. I denna studie studeras smaktermer som 

begreppsområde och deras språkliga mönster i de olika språken genom tvärspråklig jämförelse. Se 

Koptjevskaja-Tamms (2008) kapitel i Vanhove (2008) för vidare definition och förklaringar av 

forskningsområdet lexikal typologi. 

Under en lång tid har typologer tvivlat på möjligheten med tvärspråkliga studier av lexikonet. 

Relevanta fenomen verkar vara högt idiosynkratiska och det finns ännu inte någon övertygande 

lösning på problemet med att avgränsa undersökningsområdet (Vanhove 2008). Dock menar Vanhove 

(2008) att under de senaste årtiondena har intresset för tvärspråklig forskning om lexikonet ökat, från 

olika perspektiv och inom olika teoretiska ramar. 

Att studera lexikala domäner genom en tvärspråklig jämförelse är vanligt. Tidigare större studier 

behandlar bland annat färger (Berlin & Kay 1969), benämningar av kroppsdelar (Brown 1976; Majid 

et al. 2006), släktskapstermer (Nerlove & Romney 1967) och rörelseverb (Talmy 1985). Däremot har 

det typologiska studiet av smaktermer inte haft en särskilt stor roll. Det finns idag få rapporterade 

studier om smak som är en universell aspekt av mänsklig erfarenhet. Det är uppenbart att det finns 

väldigt lite antropologiskt/lingvistiskt ”ifrågasättande” eller någon annan kommentar på detta viktiga 

kemiska sinne (Kuipers, 1984). Detta ligger till grund för varför denna studie har gjorts. 

2.1.1 Semantiska kartor 

Semantiska kartor har blivit ett viktigt verktyg inom typologiska studier under senare år (Wälchli & 

Cysouw, 2012:678). En semantisk karta är en visuell representation över ords betydelser som är 

länkade genom anslutande linjer och därmed utgör ett nätverk. Idén är att ett och samma språkliga 

uttryck i vanliga fall har en rad funktioner (användning, betydelse, kontext), och dessa funktioner 

vanligtvis visar betydande överlappningar i olika språk, utan att nödvändigtvis vara helt identiska 

(Koptjevskaja-Tamm, 2015). Den semantiska kartan visar förhållandet mellan begreppen och dess 

egenskaper som förknippas med varandra. Funktioner som användning, betydelse och kontext som 

ofta är associerade med ett och samma språkliga uttryck representeras med anslutande noder till 

varandra, eller som ett angränsande område i en semantiska karta. Koptjevskaja-Tamm (2015) 

understryker det faktum att ett och samma språkliga uttryck som representeras som associerad med 

flera noder betyder inte nödvändigtvis att det ska analyseras som polysemi.  

Tidigare studier som använder sig av semantiska kartor behandlar bland annat obestämda pronomen 

(Haspelmath 1997), rörelseverb (Wälchli & Cysouw 2012) och färger (Uusküla & Bimler 2016). I 

denna studies resultatdel används semantiska kartor som verktyg för att beskriva polysemirelationer 

mellan smaktermer i den typologiska delstudien. Nästkommande avsnitt avhandlar lexikala relationer 

där polysemi och polysemirelationer beskrivs närmare. 
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2.2 Lexikala relationer  

2.2.1 Polysemi och homonymi 

Att beskriva och redovisa relationen mellan ett uttrycks definition och dess semantiska innehåll har 

ofta tagits som en av huvuduppgifterna inom lexikal semantik. Relationer som synonymi, meronymi 

och antonymi handlar om de paradigmatiska relationerna i flera uttryck: de relationer som bestämmer 

valet av ett lexikalt objekt över ett annat. Vid konstruktionen av yttranden konfronteras talaren 

vanligtvis med ett val mellan olika lexikala uttryck (Riemer 2010:136). Polysemi betyder 

”mångtydighet” och används för att beskriva ords relationer, homonymi beskriver den situation där en 

enda fonologisk (och morfologisk) form har orelaterade betydelser. Det finns flera studier som 

beskriver relationen polysemi som påträffas i stor utsträckning i världens språk. Tidigare studier 

behandlar bland annat hand och arm (Witkowski & Brown 1985), och ansikte (Witkowski & Brown 

1983) och dagtid, 24-timmarsperiod, nattetid, sol och mörker (Widmann 1987). 

Polysemi kan definieras som en form med flera betydelser som alla är relaterade (Yule, 2010:120). Ett 

exempel på polysemi är ordet lätt, som dels kan beskriva någonting som inte väger mycket, men även 

vara ett motsatsord (antonym) till svår. Polysemi kan i vissa fall vara svårt att urskilja från homonymi. 

Yule (2010:120) beskriver homonymi som en form, skriftlig eller talad, som har två eller fler 

orelaterade betydelser. Homonymi är ett mer allmänt förhållande, där två ord rent tillfälligt kan ha 

identisk stavning och uttal utan att vara besläktade. Exempel på homonymi är bär (äter blåbär) – bär 

(lyfter någonting) och fil (den ätbara varianten) – fil (vägbana). I en ordbok förekommer fall av 

polysemi vanligtvis under ett och samma uppslagsord, medan homonymer brukar ha två separata 

uppslagsord. Brown & Witkowski (1983) beskriver polysemins utveckling som en vanlig företeelse då 

språk kodar nya referenter, eller ändrar kodning av de redan befintliga. Vanligtvis innebär det att ett 

ords betydelse utvidgas från en referent till en annan när de två referenterna på något vis är 

perceptuellt och/eller konceptuellt sammankopplade med varandra (cf. Brown 1979; Casagrande & 

Hale 1967; 1977).  

2.2.2 Kolexifikation 

Det är inte alltid lätt att tolka polysemi och homonymi i praktiken. För att hantera den situationen i 

denna studie kommer vid osäkerhet begreppet kolexifikation att användas. Kolexifikation är ett 

begrepp som från början myntades av François (2008:170). Kolexifikation innefattar de två 

relationerna polysemi och homonymi. Termen behövs därför att en distinktion mellan polysemi och 

homonymi inte alltid kan genomföras i praktiken. Vidare i denna studies frågeställningar och resultat 

kommer polysemirelationer presenteras, och i de fall där en osäkerhet kring vilken relation som råder 

behandlas dessa som kolexifikation. Kolexifikation går lätt att identifiera automatiskt och en databas 

som bygger på kolexifikationsmönster är CLICS (Crosslinguistic Colexifications; Mayer et al. 2014) 

med det interaktiva gränssnittet http://clics.lingpy.org/  som redovisar kolexifikationsmönster i 

världens språk. I figur 1 visas länken mellan smaktermerna sur och bitter.  
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Figur 1: Den högra bilden demonstrerar hur starkt länkade kolexifikationsmönstret är med hjälp av varierande tjocklek på 

länkarna mellan smaktermerna. I den vänstra bilden visas olika bakgrundsfärger beroende på deras position på världskartan.  

CLICS databasen nås via en webbaserad visualisering som representerar nätverkskrets som en 

kraftstyrd graflayout. I den vänstra bilden presenteras en lista över alla språk, deras 

släktskapsförhållanden och ordform som uttrycker det aktuella kolexifikationsmönstret. Under listan 

visas en världskarterepresentation över alla språk där ett givet kolexifikationsmönster inträffar. 

Denna studie kommer att visualisera ett kolexifikationsmönster mellan de studerade smaktermerna söt, 

bitter, salt och sur i resultatdelen. Ett sätt för att skapa en uppfattning om hur användningen av dessa 

smaktermer ser ut i de studerade språken och framför allt om smaktermen söt används positivt 

och/eller smaktermen bitter används negativt är att undersöka metaforer där smaktermerna ingår. 

Metaforer presenteras närmare i nästa kapitel. 

 2.3 Metaforer 
En metafor används ofta genom att ersätta ett ord med ett annat, vars betydelse uppenbart är en annan. 

Metaforen ett varmt välkomnande är en metafor på grund av att ett välkomnande inte är ett objekt eller 

en substans som kan inneha en temperatur. Ritchie (2013:3) menar att ord och fraser som används 

frekvent och är lättförstådda är svåra att uppfatta som metaforer. Burke (1945) definierar metaforer 

som en enhet för att se något i termer av något annat. Semino (2008:1) beskriver metaforer som ett 

fenomen där vi talar och potentiellt tänker på något när det gäller något annat.  

Den traditionella synen på metaforer är att beskriva det som en extra funktion av specifika uttalanden, 

förknippade med fantasifulla eller konstnärliga språkbruk snarare än med vardagligt tal (Riemer, 2010: 

246). Metaforer var ursprungligen en kategori av litterär och retorisk analys, inte av språklig 

beskrivning (se till exempel Ricœur 1975). Lakoff och Johnson (1980) har i motsats initierat en 

tradition av forskning som visat metaforens allmänna förekommande i naturligt tal och hävdat att det 

har en central betydelse för språkstruktur.  

I den traditionella synen på metaforer, som går tillbaka till Aristoteles, anses metaforer huvudsakligen 

som en fråga om, särskilt litterär, användning (Riemer, 2010:246). En metafor hävdar en likhet mellan 

två enheter. Metaforen Den här morgonen är en mardröm används för att hävda den potentiella 

likheten mellan morgon och en mardröm. För att förstå betydelsen av det metaforiska yttrandet 

identifierar man de egenskaper som morgon och mardröm kan tänkas ha gemensamt, som till exempel 

att vara obehagliga. Lakoff och Johnson (1980) och Lakoff (1993) ifrågasätter den traditionella synen 

på metaforer. De noterar att metaforer är mycket mindre exceptionella och mer utbredda än 
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traditionellt hävdat. Idén om att vissa begrepp kan ha metaforisk struktur refereras av Lakoff och 

Johnson till den konceptuella teorin om metaforer. Denna teori fokuserar på metaforer som en kognitiv 

enhet som fungerar som en modell för att uttrycka karaktären av annars svåra idéer att konceptualisera. 

Lakoff och Johnsons teori bygger på tanken att vissa begrepp saknar egen, självständig struktur. 

2.3.1 Intellekt-som-kropp metafor 

Sweetser (1990:28) presenterar begreppet Intellekt-som-kropp metafor (Mind-as-Body Metaphor). 

Intellekt-som-kropp metafor är en semantisk länk som beskriver att ord för känslor väldigt ofta är 

härledda från ord som hänvisar till fysiska handlingar eller förnimmelser medföljande den relevanta 

känslan eller till de kroppsliga organ som berörs av de fysiska reaktionerna. Till exempel, hjärtats 

fysiska funktion i form av blodpumpning påverkas starkt och märkbart av kärlek, spänning, rädsla och 

andra starka känslor. Därför kommer hjärtat att symbolisera några av dessa starka känslor – som mod 

eller passion. Ett annat exempel Sweetser (1990:28) använder för att illustrera Intellekt-som-kropp 

metafor är det faktum att fysisk ljusstyrka bidrar till glädje, ljus innebär då glädje, medan dov, matt 

betyder det motsatta. Denna trend överensstämmer med tidigare generaliseringar om att förändring går 

från konkret till abstrakt. Med begreppet Intellekt-som-kropp metafor vill Sweetser (1990:30) visa att 

det finns ett motiverat samband mellan våra externa upplevelser och våra interna emotionella och 

kognitiva tillstånd, men att korrelationerna inte kan förklara mönster av polysemi och semantisk 

förändring. 

Psykologiska tester har visat att fysiska färger (t ex väggarna i ett rum) påverkar människors 

känslomässiga tillstånd; det verkar som om ljusa färger verkligen bidrar till att främja "ljusa" 

stämningar (Sweetser 1990:29). På samma sätt kan emotionell spänning eller ”att känna sig låg” 

kopplas till fysiska muskelspänningstillstånd eller mjukhet som åtföljer de relevanta mentala 

tillståndet. Däremot metaforer som innehåller smak, till exempel beskrivande uttryck som bitter ilska 

och söt personlighet, menar Sweetser (1990:29) inte kan kopplas till någon direkt fysisk smak av 

sötma eller bitterhet.  

Denna studie undersöker smak och användningen av smaktermer i en positiv och negativ bemärkelse 

bland annat genom att studera metaforer. Innan studiens syfte och frågeställningar presenteras 

behandlar nästa kapitel smak, smaksinnets funktion och hur andra sinnen påverkar smaksinnet för att 

skapa en tydlig bild av vad det är som faktiskt studeras. 

2.4 Smak 
Backhouse (1994:1) beskriver studiet av smak som mer begränsad i jämförelse med studiet av sinnena 

syn och hörsel. Studier av smak har traditionellt antagit att det finns fyra grundsmaker hos människan, 

nämligen sött, surt, salt och bittert, och att dessa upptas av smaklökar i olika delar av tungan och 

munnen. Idag vet vi dock att det finns minst en femte smak, umami, men tanken på att det endast 

skulle finnas fem grundsmaker utmanas redan. Under senare år har studier bevisat att gnagare kan 

upptäcka andra viktiga kemikalier som kalcium (Tordoff 2001), fett (Fukuwatare et al.,1997) och 

stärkelse (Sclafani 2004). Fett är ett av de ämnen som tidigare setts som främst strukturgivande åt 

maten men idag verkar uppfylla kriterierna för att få kallas grundsmak. Keast & Costanzo (2015) 

menar att förekomsten av en sjätte smak som framkallas av matsmältningsprodukterna av fett 

(fettsyror) ännu inte är bekräftad, men att en växande mängd bevis från människor och andra djurarter 

dock ger stöd åt detta förslag. Keast & Costanzo (2015) hävdar att de närmsta 5 till 10 år ska avslöja 

avgörandet om fett kan klassificeras som den sjätte grundsmaken eller ej. 

För att en smak ska få klassificeras som en grundsmak finns en rad kriterier, bland annat att smaken 

inte ska kunna uppstå av andra komponenter än just de som utgör den specifika smaken samt att 

receptorer som upptäcker smaken ska ha hittats. Backhouse (1994:1) menar att det är accepterat att de 

olika områdena av tungan och munnen visar variation i känslighet för en given smak, till exempel att 

tungspetsen är mer känslig för sött, men synen på att individuella receptorer skulle vara unikt känsliga 

för en särskild smak har övergivits. Han beskriver, likt Herz (2007:186), hur olika smakstimuli ger 

upphov till varierande förnimmelser av behag eller obehag beroende av mängden. Medan bittra, sura 
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och salta substanser snabbt känns obehagligt ju mer mängden ökar, hålls behaglighetsnivån på en hög 

nivå när mängden av en söt substans ökar. 

2.4.1 Från tungan till hjärnan 

Smaksinnet har som ansvar att upptäcka och urskilja mellan söt, bitter, sur, salt och umami stimuli 

(Zhang et al, 2003:293). Vårt smaksinne består av en rad uppsättning smakceller. Smakceller finns 

tillsammans med stödjeceller inuti tusentals runda strukturer som kallas smaklökar. Smaklökar är 

huvudsakligen koncentrerade till slemhinnor på tungan, men även i mjuka gommen och svalget. En 

smakreceptor är en mottagarmolekyl som finns i våra smaklökar som mottar smaken. Smakceller 

stimuleras av smakbärande ämnen när de upplöses i saliv (Backhouse 1994:1). Genom att smaklökens 

porer mynnar mot slemhinnans yta, kan saliv med smakämnet komma i kontakt med smakcellerna 

inuti smaklökarna och smaken registreras. När smakceller stimuleras skickas nervimpulser via tre 

hjärnnerver som förmedlar informationen om smaken till märgen, där de skickas vidare till andra 

nervceller. Dessa nervimpulser skickas vidare via mellanhjärnan (talamus) för att sedan nå hjärnbarken 

i storhjärnans hjässlob. Smakens slutresultat sker i ett område nära de områden som tar emot 

känselinformation från ansiktsregionen (Lundquist, 2017). Vissa smakceller känner bara av en smak, 

medan andra känner av flera eller till och med alla smaker, och en smakcell lever i regel två veckor. 

Stamceller i smaklökarnas bas delar sig, på så vis bildas ständigt nya smakceller.  

2.4.2 Andra sinnens påverkan 

För att vi människor ska känna smaken av sött, salt, surt och bittert och kunna avgöra om något 

smakar gott eller ej är det inte bara smaklökarna som avgör. Smak är oerhört beroende av ett annat 

sinne, nämligen lukt. Doftämnen från det vi väljer att stoppa i vår mun når näsans luktslemhinna via 

svalget. Ett tydligt exempel på detta är vid förkylning då maten inte smakar särskilt mycket, maten 

förlorar smak på grund av att doftämnena inte kan registreras. Herz (2007:197) menar att vi känner 

lukten av maten två gånger: först den ortonasala vägen, då lukt färdas luftburet genom näsan när maten 

är utanför munnen och sedan en andra gång när maten är i munnen, där smak och lukt sammanstrålar 

genom den retronasala vägen. Då flyttas lukten från maten bakåt i gommen via svalget upp till 

näshålan. De retronasala lukterna upplevs komma från ”smak” i vår mun, men det är en illusion. Det 

faktum att människor upplever att de har förlorat smaksinnet när de förlorar sitt luktsinne visar hur 

stark denna illusion är. Våra hjärnor lurar oss genom att fläta samman förnimmelser av smak och lukt 

för att ge oss de smaker som utgör vår matvärld. 

Förutom luktsinnet finns det ett till sinne som spelar stor roll för vad vi tycker smakar gott eller mindre 

bra, känselsinnet. Känselsinnet som finns i munhålan spelar stor roll för smakupplevelsen, då matens 

konsistens är viktig för oss. Ett exempel på känselsinnets betydelse, i detta fall konsistens, är hur olika 

vi upplever att äta kokt potatis jämfört med pressad potatis eller broccoli jämfört med broccolipuré.  

Ett annat sinne som kan spela roll vid vår smakupplevelse är smärtsinnet. När vi kryddar maten 

mycket starkt, till exempel med ett ämne som finns i chili, aktiveras fria nervändar som förmedlar 

smärta, men kan istället för att skapa avsky bidra till en kulinarisk upplevelse (Lundquist, 2017). 

Lundquist (2017) beskriver även hur beska smaker, som borde få oss att sky maten, även kan ge en 

kulinarisk tillfredsställelse. Det ska noteras dock att barn i regel inte gillar besk smak. Ett ytterligare 

sinne som påverkar smakupplevelsen är temperatursinnet, till exempel skillnaden mellan att dricka en 

kopp hett te eller ett glas iste.  

2.4.3 Smaksinnets funktion 

Smaksinnet har som funktion att stimulera oss att äta vissa näringsämnen: kolhydrater (sött), proteiner 

(umami), natriumjoner och kloridjoner (salt) samt kanske fett (Lundquist, 2017). Lundquist (2017) 

menar även att det är smaksinnets uppgift att hindra oss från att få i oss skadliga födoämnen, så som 

starkt sura (surt) eller giftiga (beskt). För att skydda oss mot dessa bildas en stark salivutsöndring för 

att späda ut den sura syran som vi utsätts för när vi exempelvis äter citron. För att förhindra oss från att 

förtära en del beska gifter är vi utrustade med ett antal receptorer som har en skyddande funktion. 
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Dock finns det ett stort antal giftiga ämnen som inte har en besk smak (Lundquist, 2017) och självklart 

beska smaker som inte är giftiga. 

Enligt Herz (2007:186) är en av de viktigaste funktionerna som skiljer vårt smaksinne från vårt 

luktsinne att vår reaktion av smak är primärt medfödd snarare än inlärd som det är gällande dofter 

(2017:189). Hon beskriver att vi medfött gillar sött eftersom att sött signalerar att det kan finnas 

kolhydrater, vilket i sin tur är en nödvändighet för överlevnad. Om man placerar en droppe socker på 

en nyfödds tunga framkallar detta ett leende, medan om man placerar en droppe tonicvatten på tungan 

framkallar det en karaktäristisk ”usch”-min, vilket är samma ansiktsuttryck vi gör för känslan av äckel. 

Detta skall enligt Herz (2007:186) tyda på att vår känslomässiga avsky har sin grund i vår fysiska 

avsky för bittra smaker. Hon beskriver responsen av salt som mängdberoende, med en låg mängd av 

salt framkallas leenden och av en hög mängd mindre glada uttryck.  

Söt smak kommer generellt från kolhydrater, några olika typer av kolhydrater är: glukos, fruktos, 

sukros – som alla smakar sött för oss. Sött tror man idag avläses av en receptor innehållande två 

proteinmolekyler. Andra molekylstrukturer som kan uppfattas sött är bland annat sötningsmedel som 

aspartam och sackarin. Varför fler ämnen än just sockerarter kan smaka sött beror på att receptorn för 

söt smak inuti smaklöken har flera bindningsställen. Syrlig smak kommer från sura föreningar med ett 

pH-värde under 7, såsom citron (citronsyra) eller vitamin C (askorbinsyra). Salt smak kommer från 

substanser som är syra-bas-blandningar, till exempel natriumklorid. Bitter smak kommer från 

alkaloids-föreningar med ett pH-värde över 7, som kinin, huvudingrediensen i tonicvatten. Smakämnet 

som ger smaken umami är en aminosyra—glutaminsyra. Glutamat finns bland annat i lagrad ost och 

kött. 

I nästa kapitel presenteras studiens syfte angående smak och smaktermer samt studiens 

frågeställningar för att försöka ta reda på hur smaktermer uppfattas och används. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska hur universellt termer för ”söt” är positivt och termer för 

”bitter” är negativt konnoterade i individuella språk som svenska och mer generellt i världens språk. 

Ett sätt för att kunna betrakta detta är att undersöka metaforer där smaktermer ingår. Ett annat sätt är 

att titta närmare på polysemisrelationer inom smaktermer. Smaktermer undersöks både i ett tämligen 

representativt urval av världens språk och i mer detalj i ett språk, svenska, där en enkätundersökning 

med modersmålstalare kunde genomföras. 

 

Studiens frågeställningar som berör smaktermer i ett globalt distribuerat urval presenteras nedan: 

Frågeställning 1: Går det att identifiera termer för smakerna söt, bitter, salt och sur i de studerade 

språken? 

Frågeställning 2: Om polysemirelationer finns inom smaktermerna, hur ser de ut? 

 

Studiens frågeställningar som berör smaktermer i svenska språket presenteras nedan: 

Frågeställning 3: Hur värderas smaktermerna söt, bitter, salt och sur i svenskan? 

Frågeställning 4: Skiljer sig användandet av smaktermer i svenska åt inom olika kategorier? 

 

Studiens frågeställning som berör smaktermer triangulärt: 

Frågeställning 5: Hur värderas och används smaktermerna allmänt? Kan man se något generellt 

mönster om smaktermer värderas positivt respektive negativt? 
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4 Metod 

För att undersöka smaktermers värde och användning i svenska och allmänt bygger studiens 

metodologi på en triangulering, vilket innebär att metoden är uppdelad på två delstudier. Triangulering 

beskrivs närmare i avsnitt 4.1 nedan. Den första delstudien är en typologisk studie där information om 

smaktermerna söt, salt, sur och bitter samlas in med hjälp av ordböcker i ett 21-språkigt urval. Den 

andra delstudien är en enkätundersökning som består av frågor gällande smaktermer och besvaras av 

30 informanter med svenska som modersmål. 

De följande avsnitten beskriver detaljerat de två undersökningarnas uppbyggnad, datainsamling, urval 

samt bearbetning av insamlad data inför presentation och analys av resultatet. Studien har ett 

kvalitativt fokus men med vissa kvantitativa uträkningar i resultatdelen. 

4.1 Triangulering 
Denzin (1978) definierar triangulering som en kombination av metoder för en studie av samma 

fenomen eller process. Idén om triangulering som metod är från början introducerad av Campbell och 

Fiske (1959) med det yttersta syftet att visa att det erhållna resultatet inte bara är en produkt av den 

använda metoden. Att undersökningen är grundad i fler än ett resultat bidrar enligt Oppermann (2000) 

till en ökad validitet. Triangulering som metodologi används med fördel i lexikal typologiska studier. 

Vejdemo (2017) behandlar färg genom triangulering. 

4.2 Typologisk delstudie  

4.2.1 Datainsamling 

Den första delen av trianguleringen består av en typologisk delstudie där data om smaktermerna söt, 

salt, sur och bitter har samlats in från ett urval bestående av 21 globalt distribuerade språk. Lexem för 

smaktermer och exempelmeningar där smaktermer förekommer har samlats in med hjälp av 

ordböcker. Detta för att kunna ta reda på hur användningen ser ut och hur smaktermerna värderas i de 

olika språken. Exempelmeningarna i form av metaforer har studerats för att se om smaktermerna 

värderas positivt och/eller negativt i de givna språken. Vid insamlandet av smaktermer har inga 

sammansättningar där smaktermen ingår, så som sötpotatis, tagits med. Majoriteten av ordböckerna 

som används i undersökningen har engelska som metaspråk. För att kunna använda ordböcker där 

metaspråket är ett annat, exempelvis portugisiska och spanska, har smaktermerna översatts till 

metaspråket, för att sedan med det lexemet söka efter smaktermen i det studerade språket. Se exempel 

i tabell 1 nedan. Undersökningen utfördes under år 2017. 

Tabell 1: Tillvägagångssätt av insamlande av smaktermen ”bitter” i språket Tariana. 

bitter bitter amargo heteníte; hipisí 

svenska engelska portugisiska tariana 

 

4.2.2 Urval 

Studiens urval består av 21 språk som är fördelade på fem kontinenter, fem afrikanska språk, fyra 

australienska språk, fyra nordamerikanska språk, fyra sydamerikanska språk och fyra språk från Papua 

Nya Guinea. Tabell 2 visar språknamn, språkfamilj, kontinent, var språket talas samt antal talare för 

varje studerat språk. Då språk kan ha olika benämningar i olika källor, används Glottologs förslag av 

språknamn (Hammarström et al. 2017) konsekvent. Information om vilken språkfamilj ett visst språk 

tillhör är hämtat från Glottolog (Hammarström et al. 2017). Var språket talas samt antal talare är 
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hämtat från Ethnologue (Simons & Fennig 2017). Studiens språk tillhör olika språkfamiljer, med ett 

undantag. Den australienska språkfamiljen Pama-Nyungan är så pass stor, den utgör 282 av de totalt 

379 australiska språken, att tre Pama-Nyungan språk har tagits med i urvalet. Det saknas språk från 

Eurasien i denna delstudies data, men jag förväntar mig att ett urval från Eurasien är likt svenska och 

andra europeiska språk och därför är det viktigare att titta på de andra kontinenterna då studiens andra 

del studerar svenska i mer detalj. I appendix A finns information om de ordböcker som all språkdata 

om smaktermer i respektive språk har hämtats ifrån. I tabell 2 står språknamn och språkfamiljer på 

engelska och kontinenter och länder på svenska. Papua Nya Guinea  är en ö som i vissa fall anses 

tillhöra Asien då ön politiskt tillhör Indonesien, men vanligtvis räknas Papua Nya Guinea tillhöra 

kontinenten Oceanien. Jag har valt att använda ”Papua Nya Guinea” där kontinentnamn anges då 

samtliga språk talas på ön i fråga.  

Tabell 2: Det studerade urvalet med språknamn, språkfamilj, kontinent, land där språket talas samt antal 

talare. 

 Språknamn Språkfamilj Kontinent Land (talas) Antal talare 

1 Djinang Pama-Nyungan Australien Australien 170 

2 Dyaabugay Pama-Nyungan (yidinic) Australien Australien 29 

3 Yanyuwa Pama-Nyungan Australien Norra Australien 120 

4 Kitja Jarrakan Australien Norra Australien 210 

5 Tariana Arawakan Sydamerika Nordvästra Brasilien 100 

 6 Shipibo-conibo Pano- Tacanan Sydamerika Peru 260 000 

7 Paumarí Arawan Sydamerika Peru 290 

8 Mataguayo II Matacoan Sydamerika Paraguay  

9 Yana Isolerat  Nordamerika Kalifornien  

10 Barbareño Chumashan Nordamerika Kalifornien Utdött 

11 Eyak Athapaskan-Eyak-Tlingit Nordamerika Alaska Utdött 

12 Kansa Siouan Nordamerika Förenta staterna Utdött 

13 Bamu Kiwaian Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 6310 

14 Mota Astronesian Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 900 

15 Kosarek Yale Nuclear Trans New Guinea Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 2300 

16 Iatmul Ndu Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 8400 

17 Ik Kuliak Afrika Uganda 7500 

18 Koyra Chiini Songhay Afrika Mali 200 000 

19 Masai Nilotic Afrika Tanzania, Kenya 842 000 

20 Efik Atlantic-Congo Afrika Nigeria 2 400 000 

21 xoon (!Xóõ) Tuu Afrika Botswana och Namibia 2500 

 

4.2.3 Databehandling och analys 

Data om smaktermer från de 21 språken har sammanställts, beräknats och analyserats i programmet 

Microsoft Office Excel. För att besvara frågeställning 1 ”Går det att identifiera termer för smakerna 

söt, bitter, salt och sur i de studerade språken?” beräknades data kvantitativt och presenteras i 

stapeldiagram. För att besvara frågeställning 2 ”Om polysemirelationer finns inom smaktermerna, hur 

ser de ut?” har det studerade urvalet kolexifikationsmönster sammanställts i en tabell med information 

om vilka smaker som ingår i kolexifikationsmönstret och från vilket språk. Det kolexifikationsmönster 

i urvalet som endast består av polysemirelationer visualiseras i en semantisk karta i resultatdelen. 

Frågeställning 5 ”Hur värderas och används smaktermerna allmänt? Kan man se något generellt 

mönster om smaktermer värderas positivt respektive negativt?” analyseras kvalitativt i resultatdelen. 

Några exempelmeningar har glossats och analyseras i resultatdelen, andra har översatts med en direkt 

översättning, för att beskriva användningen i det aktuella språket, och med en fri översättning för att 

göra exempelmeningens innebörd enklare att förstå.  



 11 

4.3 Enkätundersökning 
Studiens andra delstudie består av en enkätundersökning. Enkäten fungerar som ett verktyg för att ta 

reda på hur svenska modersmålstalare använder och värderar smaktermerna söt, salt, sur och bitter. 

Enkäten önskas även bidra till kunskap om svenskarnas användande av smaken söt i en positiv 

bemärkelse och användandet av smaken bitter i en negativ bemärkelse är konstant eller varierar. 

Enkätundersökningen gjordes under år 2017 och besvarades av totalt 30 informanter med svenska som 

modersmål. 

4.3.1 Pilotenkät 

Innan enkätundersökningen påbörjades testades enkäten genom en pilotstudie där tre testpersoner 

deltog. Pilotenkäten användes för att kontrollera om några av enkätens frågor var svårbegripliga eller 

om vissa formuleringar var vilseledande. Testpersonerna fick svara på frågor angående hur lång tid det 

tog att fylla i enkäten, om instruktionerna var lättförståeliga och om det fanns några frågor som av 

någon anledning inte bör vara med. Pilotenkätens resultat bidrog till mindre justeringar vad gäller 

frågeformuleringar då informanter upplevde vissa frågor som besvärliga att förstå. Bell (2016:173) 

beskriver vikten av en enkäts frågeformulering, då vissa ord som har en viss innebörd för en själv kan 

betyda något helt annat för någon annan. Därför bör en ha i åtanke hur formuleringar kan tänkas tolkas 

av olika respondenter. Ett exempel i denna pilotenkät var frågan Kan ett objekt vara sött? där ordvalet 

objekt var svårare för testpersonerna att tolka samt koppla till de olika smaktermerna än vad ordvalet 

sak visade sig vara. Ett exempel på en fråga som uteslöts helt var Vilka uttryck känner du till där ”söt” 

ingår? då testpersonerna beskrev det som svårt att komma på ett svar ”på rak arm” och att ordet 

uttryck var svårdefinierat. Den slutgiltiga versionen, enkäten som sedan används i denna studie (se 

Appendix B), har ett minskat antal frågor i jämförelse med pilotenkäten. Metadata så som ålder och 

kön är borttaget då det inte kommer att tas hänsyn till i studiens resultat.  

4.3.2 Procedur 

Under processen när enkäten besvarades av totalt 30 informanter var uppsatsförfattaren alltid 

närvarande och gav en identisk kort beskrivning av informanternas uppgift innan de började att 

besvara frågorna. Informanterna blev informerade om att de inte behövde lämna några personliga 

uppgifter och att den insamlade datan skulle användas i en kandidatuppsats, dock inte på vilket sätt det 

skulle användas eller analyseras. Detta för att minimera risken att informanten påverkas av vad svaren 

kommer att användas till och då på något vis ändra sitt sätt att svara på frågorna. Vid några tillfällen 

var det fler informanter än en åt gången som fick instruktionerna och fyllde i enkäten. Vid dessa 

tillfällen blev informanterna ombedda att inte tala med varandra under tiden de svarade på enkäten för 

att minimera riskerna att informanterna skulle kunna bli påverkade av varandra.  

Enkäten består av fyra frågor om smaktermer. Genom dessa frågor undersöktes svenskarnas 

uppfattning och användande av smaktermerna söt, salt, sur och bitter. De tre första frågorna i enkäten 

är identiskt utformade. Informanterna fick svara ja eller nej på de tre frågorna genom att kryssa i en av 

två rutor. Den första frågan innehåller fyra underfrågor som lyder: Kan en sak vara söt? Kan en sak 

vara salt? Kan en sak vara sur? Kan en sak vara bitter? Den andra frågan gällde huruvida en händelse 

kan kopplas ihop med någon av smaktermerna: Kan en händelse vara söt? Kan en händelse vara salt? 

Kan en händelse vara sur? Kan en händelse vara bitter? Den tredje frågan var utformad för att ta reda 

på om smaktermerna kan användas för att beskriva en person: Kan en person vara söt? Kan en person 

vara salt? Kan en person vara sur? Kan en person vara bitter? På enkätens fjärde och sista fråga, 

Ringa in den siffra som bäst representerar hur du upplever söt, salt, sur, bitter, fick informanterna 

placera ut de fyra smakerna, så som de upplever dem, på en graderad skala där 1 är negativt, 3 är 

neutralt och 5 är positivt. Vid enkätens tre första frågor fanns möjlighet för informanterna att anteckna 

ett exempel på vad som skulle kunna beskrivas med en smakterm, några av dessa har valts ut och 

presenteras i resultatdelen. 
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4.3.3 Urval och etiska aspekter 

Enkätundersökningens urval består av 30 informanter och är delvis slumpmässigt valt. Majoriteten av 

informanterna blev tillfrågade att delta i studien på en arbetsplats lunchrum. De som valde att delta i 

studien har bland annat chefsposition, receptionist, annat kontorsjobb och byggarbetare som yrke. En 

minoritet av de som deltar i studien är bekanta till skribenten. Inga avgränsningar har gjorts vad gäller 

vilka som bör delta i studien förutom kravet att ha svenska som modersmål. Urvalet består av cirka 60 

% män och 40 % kvinnor. Deltagarna är i åldrarna 21-60 år. Samtliga deltagare har svenska som 

modersmål men geografiska talspråksskillnader förekommer. Ålder, kön och yrke har inte tagits 

hänsyn till vid analys av resultat.  

Samtliga undersökningsdeltagare blev underrättade om vad deras uppgift var, dels genom en kort 

informationstext som fanns längst upp på enkätens första sida men även en muntlig presentation om 

hur uppgiften och deltagandet såg ut.  Deltagarna blev även upplysta om att deltagandet var frivilligt 

och att enkätundersökningens svar kommer att ingå i ett examensarbete. Inga personuppgifter har 

samlats in om deltagarna, det går alltså inte att identifiera någon av individerna som deltar. 

4.3.4 Bearbetning av rådata 

Informanternas svar sammanställdes och bearbetades i Microsoft Office Excel. För att kunna besvara 

frågeställning 3 ” Hur värderas smaktermerna söt, bitter, salt och sur i svenskan?” har informanternas 

svar sammanställts och presenteras i ett stapeldiagram per smak som visar den skattade skalan från 1-

5, där 1 är negativt, 3 neutralt, till 5 positivt. Frågeställning 4 ”Skiljer sig användandet av smaktermer i 

svenska åt inom olika kategorier?” beräknades kvantitativt och presenteras i stapeldiagram 

resultatdelen. De exempelmeningar som informanter valt att anteckna presenteras och analyseras 

kvalitativt i resultatdelen. 

Nästa kapitel redogör för resultatet från båda delstudierna som har smaktermer som gemensamt 

studieobjekt. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat om smaktermer. Först redovisas resultaten från den 

typologiska delstudien, följt av resultat från enkätundersökningen om smaktermer i svenskan. I den 

sista delen redogörs användandet av smaktermer och hur de värderas i trianguleringens två delstudiers 

data. 

5.1 Smaktermer i världens språk 

5.1.1 Smaktermers förekomst i ordböcker 

Studiens första frågeställning gällde huruvida de studerade språken har en term för smakerna söt, 

bitter, salt och sur. Resultatet utgår endast utifrån de ordböcker som har använts vid insamlandet av 

data i studien. Tabell 3 nedan visar med hjälp av plustecken de språk som besitter en term för 

respektive smak och minustecken används för att visa att en term för smaken saknas. Det ska 

understrykas att detta resultat utgår endast utifrån de ordböcker som information om smaktermerna i 

respektive språk har samlats in från. Att ett språk saknar en viss smakterm i denna studie säkerställer 

inte att så är fallet i det aktuella språket idag. 

Tabell 3: 21 språk som besitter och/eller saknar en term för smakerna söt, salt, sur och bitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare visar tabell 3 att 19 av 21 språk har en term för smakerna söt och bitter. Det är 12 språk som 

har en term för smaken sur och sex språk som har en term för smaken salt. Inget språk saknar 

smaktermer helt och hållet. Fyra språk har en term för samtliga smaker. 

 Söt Salt Sur Bitter 

Efik + - + + 

xoon (!Xóõ) + + + + 

Yanyuwa + - - + 

Kitja + + - - 

Yana + - - + 

Barbareño + + + + 

Eyak + - + + 

Tariana + - - + 

Shipibo-conibo + - + + 

Paumarí + - - + 

Mataguayo II + - - + 

Bamu + - - + 

Mota + + + + 

Kosarek Yale - - - + 

Iatmul + - - + 

Masai + + + + 

Djinang - + + - 

Dyaabugay + - + + 

Kansa + - + + 

Ik + - + + 

Koyra Chiini + - + + 
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5.1.2 Kolexifikationsmönster 

Studiens andra frågeställning gällde polysemirelationer mellan smaktermerna söt, bitter, sur och salt. I 

figur 2 presenteras en semantisk karta över polysemirelationer mellan de 21 studerade språken. Tre av 

21 språk har en polysemirelation mellan smaktermerna sur och bitter, ett språk av 21 språk har en 

polysemirelation mellan smaktermerna sur och söt, två av 21 språk har en polysemirelation mellan 

smaktermerna sur och salt samt två av 21 språk uppvisar en polysemirelation mellan smaktermerna 

bitter och smaklös.  

 

Figur 2: Semantisk karta över polysemirelationer som hittats med hjälp av ordböcker mellan 

smaktermerna söt, salt, sur och bitter i 8 av de studerade språken. Varje linje som länkar samman 

smaker med varandra beskriver en polysemirelation. 

Tabell 4 nedan visar kolexifikationsmönstret mellan smaktermerna söt, bitter, sur och salt i de 21 

studerade språken. I detta kolexifikationsmönster är det 9 språk med, till skillnad mot den polysemiska 

relationen som figur 2 ovan illustrerar. Detta på grund av att ett av fallen, språket Yanas term /wiicu/, 

inte står under samma ordboksord och behandlas därför som kolexifikation och inte polysemi.  

Tabell 4: Kolexifikationsmönster som hittats i nio språk mellan smaktermerna söt, salt, sur, bitter och 

smaklös av de 21 studerade språken. 

xoon (!Xóõ) qáʼu sur salt 

Yanyuwa jirda bitter smaklös 

Yana wiicu söt salt 

Eyak dɘ-qˈih sur bitter 

Masai a-isokot att vara salt att vara sur 

Dyaabugay mamba bitter sur 

Kansa pa pa bitter sur 

Ik nɪkwíd-ɔn söt sur 

Masai a-tuyiatuiu att bli bitter att bli smaklös 
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5.2 Smaktermer i svenskan 
Frågorna som önskas besvaras under frågeställning 3 och 4 berör smaktermerna söt, salt, sur och bitter 

och deras användning och värde i svenska och presenteras i detta kapitel. Frågorna besvarades utifrån 

data från studiens andra delstudie vilket består av en enkätundersökning. Först redogörs 

enkätundersökningens resultat angående smaktermernas värde i svenskan, följt av hur användandet av 

smaktermer inom olika kategorier ser ut. Informanterna som har deltagit i enkätundersökningen hade 

som möjlighet att ange exempelmeningar på hur smaktermerna kan användas – det resultatet 

presenteras i nästa kapitel tillsammans med exempel på värdering och användning av smaktermer från 

den typologiska delstudiens språk. 

5.2.1 Smaktermers värde i svenskan 

Studiens frågeställning 3 gällde hur smaktermerna söt, bitter, salt och sur värderas i svenskan. 

Resultatet består av totalt 30 informanters svar angående uppfattningen om de fyra smaktermerna söt, 

bitter, salt och sur utifrån enkätsvaren. Informanternas skattning av smaktermernas värde har 

kvantifierats och visas i figur 3 nedan. Smaktermen söt har värderats som positivt av 25 informanter 

och mer positivt än neutralt av 5 informanter. Smaktermen salt har värderats som mellan negativt och 

neutralt av åtta informanter, som mest har 15 informanter värderat salt som neutralt, fem informanter 

har valt att värdera smaktermen som mellan neutralt och positivt samt 2 informanter har angivit salt 

som positivt. Smaktermen sur har av 14 informanter värderats som negativt, som ett värde mellan 

negativt och neutralt av 13 informanter och som neutralt av 3 informanter. Smaktermen bitter har 

värderats som negativt av 21 informanter, mellan negativt och neutralt av 8 informanter och som 

neutralt av en informant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Fördelning av informanternas skattning av smaktermer i fyra stapeldiagram. Ett stapeldiagram 

för smaktermen söt längst upp till vänster, följt av stapeldiagram över salt, stapeldiagram över 

smaktermen sur längst ned till höger bredvid stapeldiagram över smaktermen bitter. 
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Smaktermen söt har värderats som mer positiv än neutral av samtliga. Salt har värderats som neutralt 

av 50%, och 27% under neutralt och 24% över neutralt. Smaktermen sur har värderats som neutralt av 

10% och som under neutralt med 90%. Smaktermen bitter har värderats som övervägande negativt av 

97%, resten av informanterna värderade bitter som neutralt med 3%.  

5.2.2 Användandet av smaktermer i svenskan 

För att ta reda på om smaktermernas användning skiljer sig åt inom olika kategorier har i denna 

delstudie tre kategorier valts och studerats, kategorierna är sak, händelse och person. I kategorin sak 

fick informanterna inget direktiv om mat skulle inkluderas eller exkluderas i deras svar. Trots 

valmöjligheten för informanterna att ge svar som innehåller mat eller ätbara ting består endast 19 

exempel av ätbara ting av totalt 81 exempelmeningar. Se appendix C för samtliga angivna 

exempelmeningar. 

I figur 4 presenteras resultatet som baseras på enkätundersökningens 30 informanters svar. 

Smaktermen söt beskrevs av 100% av informanterna som möjlig att användas för att beskriva ett 

objekt och en person, 63 % av informanterna kan tänka sig att använda söt för att beskriva en 

händelse. Salt visade sig inte vara särskilt användbart vid beskrivandet av händelser. 10% av 

informanterna kan tänka sig använda termen salt för att beskriva en händelse, 43% för objekt och 33% 

kan använda termen för att beskriva en person. Smaktermen sur kan av 67% av informanterna 

användas för att beskriva ett objekt och 73% av informanterna kan tänka sig beskriva en händelse med 

termen sur. Sur kan användas för att beskriva en person, det var samtliga informanter överens om. 

Samtliga informanter var även överens om att smaktermen bitter med fördel kan användas vid 

beskrivandet av en person. Bitter är möjlig att användas för att beskriva ett objekt av 50% av 

informanterna och 73% kan tänka sig att använda termen för att beskriva en händelse. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Enkätundersökningens resultat presenteras i stapeldiagram över informanternas svar om 

huruvida smaktermerna söt, salt, sur och bitter kan användas för att beskriva en sak, händelse eller 

person. Samtliga smaker är presenterade i fyra skilda stapeldiagram. 
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5.3 Allmän användning av smaktermer 
I detta kapitel presenteras resultat från båda delarna i studiens triangulering. Först redovisas 

exempelmeningar från ordböcker, följt av exempelmeningar från enkätundersökningen över svenska 

språket.  

5.3.1 Exempelmeningar i världens språk 

Nedanstående exempelmeningar har samlats in från ordböcker över språken som har studerats. Vid 

varje exempel från ett nytt språk anges språk, författare till den aktuella ordboken samt årtal då 

ordboken publicerades. Dessa exempel är utplockade för att ge en inblick i användandet av 

smaktermer i världens språk och representerar studiens insamlade data i helhet. 

 
(1) Koyra Chiini (Heath, 1998) 

 ‘Let’s hope it may be sugar, (and) that it may not be salt’ 

“Låt oss hoppas att det är socker, (och) att det inte är salt” 

 

(2) Koyra Chiini (Heath, 1998) 

 ‘It (=melonseeds) makes a good porridge, it is sweet indeed.’ 

“Det (=melonkärnor) gör gröten god, den är sannerligen söt” 

 

(3) Koyra Chiini (Heath, 1998) 

Transkription Direktöversättning Fri översättning 

a bine kaan ’his heart was sweet’ ‘he was happy, satisfied, delighted.’ 

 “hans hjärta var sött” “han var glad, tillfredsställd, förtjust.” 

 

I exempel (1) – (3) ur språket Koyra Chiini uppges en positiv användning av smaktermen söt. I 

exempel (1) jämförs smaktermen söt med smaktermen salt, där söt är den smaken som önskas och salt 

verkar icke-önskvärt. I exempel (2) används smaktermen söt tillsammans med adjektivet god för att 

beskriva objektet, som i detta fall är en gröt. I exempel (3) ingår smaktermen söt i en metafor 

tillsammans med kroppsdelen hjärta och översätts i ordboken till ”han var glad, tillfredsställd, 

förtjust”, vilket stärker användningen av smaktermen söt som något positivt. 

 

(4) horon (food)= be bitter  horon (person)= be in pain 

I Koyra Chiini används samma term, horon, för att beskriva mat som är bitter och för att beskriva en 

människa som har smärta. 

 

(5) Koyra Chiini (Heath, 1998) 

ay si ñin ga maa see a go hɔrɔ̃ 

Yela a ma    c̆i  sukal, a ma si c̆i c̆iiri 

hopefully 3SG SBJV be sugar 3SG SBJV NEG be salt 

a c̆i  bita boyro, a- a kaan [jaat͜ ir di] 

3SG be porridge  good, 3SG-IPFV     be sweet [indeed DEF] 
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1SG IPFV:NEG drink 3SG.OBJ what? DAT 3SG IPFV be bitter 

‘I don’t drink it, because it’s bitter.’ 

“Jag dricker det inte, för att det är bittert.” 

Koyra Chiini uppvisar en negativ användning av smaktermen bitter. I exempel (5) används bitter som 

anledning till varför drycken i fråga ej konsumeras.  

 (6) Xoon (Traill, 1994) 

tá’u (kâ)= bitter (taste or feeling), sharp tasting (e.g alcohol) or smelling (e.g flatulence or belching of 

a lion) 

tá’u beskriver både en bitter känsla och en bitter smak, det kan även användas för att beskriva något 

starkt, så som alkohol eller lukt – så som väderspänningar eller rapar från ett lejon. 

(7) Xoon (Traill, 1994)            

Transkription Direktöversättning Fri översättning 

n ɭq’àn n kâ tá’u ’My heart is bitter’ ’I feel bitter’ 

 ”Mitt hjärta är bittert” ”Jag känner mig bitter” 

 

I exempel (7) ur språket xoon direktöversätts n ɭq’àn n kâ tá’u till ”Mitt hjärta är bittert” och den fria 

översättningen är ”Jag känner mig bitter”. Att känna sig bitter kan beskrivas som att känna sig dyster, 

orättvist behandlad, tragisk eller besviken. 

(8) Kosarek Yale (Heeschen, 1992) 

sek= bitter, sharp  

 I kosarek yale används sek för att beskriva bitter men även vass, skarp. 

bam aka sek u-lam-nel   

lip with bitter be-DUR-OBJ.1SG-PRS.3SG 

’That causes a bitter taste on my lips’ 

”Det orsakar en bitter smak på mina läppar” 

 

(9) Kosarek Yake (Heeschen, 1992) 

 

Transkription Direktöversättning Fri översättning 

mon sek w-am-ne-l 

belly bitter be-PRF-1SG-PRS.3SG 
 

‘My belly is bitter’ ‘I’m longing for tobacco or for a 

female’ 

 ”Min mage är bitter” ”Jag längtar efter tobak eller efter 

en kvinna” 

I Heeschens (1992) ordbok för språket kosarek yale finns metaforen mon sek wamnel i exempel (9). 

Metaforen är direkt översatt till ”min mage är bitter” men tolkas  av  modersmålstalare som ”jag 

längtar efter något, till exempel efter tobak eller efter en kvinna”. 

 

(10) Bamu (Carr & Carr, 2011) 

topo = ”tasty, delicious, sweet, nice” 

topo är ett adjektiv som kan översättas till svenska som ”smakrik, utsökt, söt, god”. 
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Exempel (10) från språket bamu visar på smaktermen ”söt” som en positiv användning, då det är i 

kolexifikation med andra lexem som ”utsökt” och ”god”, vilket signalerar ett positivt värde. 

 

 

(11) Mota (Codrington & Palmer, 1896) 

Tabell 5: Lista över lexem i språket Mota kopplade till smaktermen bitter.  

tartaragogona ’bitter or sour’ 

 ”bitter eller sur” 

  

garamisa ’bitter in taste, but not much’ 

 ”bitter smak, men inte mycket” 

  

gogona ’bitter’ 

      ”bitter” 

  

namisa ’bitter, said of native orange or quinine’ 

 ”bitter, sagt om egenodlad apelsin eller kinin” 

  

naunau ’a creeping plan, bitter and poisonous’ 

 ”en slingrande växt, bitter och giftig” 

  

wonau ’the fruit of the naunau (the plant, a bitter thing)’ 

 ”frukten av naunau (växten, ett bittert ting) 

  

naunauga ’bitter’ 

 ”bitter” 

  

gaqatmot ’something very bitter to eat and drink’ 

 ”något väldigt bittert att äta och dricka” 

  

isa ’a bitter thing’ 

 ”en bitter sak”   

 

Tabell 5 består av lista över ord i språket mota som alla är kopplade till smaktermen bitter. Språket har 

många olika lexem för att uttrycka smaken. I exemplet naunau som översätts till ”en slingrande växt, 

bitter och giftig”, kan man utifrån detta exempel uppleva bitter som något negativt eftersom att det 

används tillsammans med det andra adjektivet giftig. Exemplet tartaragogona  visar på ett fall där 

smakerna bitter och sur används med ett gemensamt lexem. 
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(12) ni me gorog napanena ’he drank some very bitter decoction to give force to his hand, 

so that he should shoot and kill.’ 

 ”han drack ett mycket bittert avkok för att ge styrka till sin 

hand, så att han ska kunna skjuta och döda” 

 

I exempel (12) från språket Mota länkas smaktermen bitter till ”magiska krafter”. Detta fall kan tolkas 

som en positiv användning av smaktermen då den bittra drycken bidrar till ökad styrka till hen som 

dricker det.  

 

 (13) Maasai (Adams, 1988) 

il-ooisamis ’he who is sour’ 

 ”han som är sur” 

ol-oisesiai ’the who are sour’ 

 ”de som är sura”, ”de sura” 

  

I exempel (13) från språket Maasai används det maskulina substantivet i singular (il-ooisamis) och i 

plural (ol-oisesiai) som beskrivande öknamn av masaierna åt kampa-folket, ett folk som lever nordöst 

om masaierna i Kenya.  

(14) 

melok ’sweet’ 

 ”söt” 

   

(15)       

to-pua-a, tu-bul-u, n-i-melo-n-u! ’live, grow and be sweet!’ 

 ”lev, väx och var söt!” 

I exempel (15) från språket Maasai används smaktermen söt positivt, genom en metaforisk välsignelse 

som ges till nyfödda barn. 

 

(16) 

en-to-iki- il-arin oo-melok! ’produce for sweet years!’ 

 ”producera för söta år!” 

Exempel (16) är direktöversatt till ”producera för söta år!” men används som ”föda barn i söta år, år 

utan sjukdom, torka och hungersnöd”.  

I språket maasai kan man se en tydlig distinktion mellan söt och sur. Söt används som positivt 

förstärkande, medan sur används som negativt förstärkande. Det är grundat på användningen, att söt 

används för att be för ett nyfött barns framtida liv, ska sprida lycka för framtiden utan sjukdomar, 

torka och svält. Sur används för att ge smeknamn åt sitt grannfolk i byn nordöst om sig själva. 
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5.3.2 Exempelmeningar i svenskan 

Enkäten besvarades av 30 informanter varav 16 av dem valde att fylla i exempel som svar över hur de 

anser att smaktermerna kan användas. Av de 16 informanterna har 81 svar samlats in och är fördelade 

mellan smaktermerna söt, salt, sur och bitter. Den smakterm som flest informanter valt att ange 

exempel angående är söt med 28 svar, följt av sur med 27 svar, bitter med 20 svar och minst svar 

angavs om smaktermen salt med sex svar. 

Typiska exempel för smaken söt av informanterna är enordsyttranden som beskriver små saker, unga 

människor och goda ätbara ting. Exempel på informanternas svar för smaktermen söt är godis, en fin 

handling, bakverk, gullig porslinssak, mindre format och små saker. Genom att studera informanternas 

exempel finner man en koppling mellan ung ålder och smaktermen söt: ett barn pussar sin mamma, 

barn, unga människor, barn som gör något, en söt flicka, yngre småbarn, två små barn kramar 

varandra, barn och barnliknande föremål. 

Typiska svar för smakerna sur och bitter är längre svar, mer uttryck med anföringstecken som därmed 

kan uppfattas som citat och meningar. Det uppfattas i många fall som mer distanserat och negativt, 

som till exempel surgubbe och bittergubbe. Svaren innehållande smaktermerna sur och bitter 

beskriver även många gånger händelser, som det var surt, Gud vad bittert när något inte går vägen.  

Fler exempel som kan beskrivas med smaktermen sur är: alla kan bli det, citron, man missar bussen, 

dålig affär, person som är trött och konsekvens av en handling. Fler exempel som kan beskrivas med 

smaktermen bitter är: värre än surt, bitterfitta, en gammal gubbe som muttrar, bittermandel, 

långsiktiga människor, bittert att behöva jobba när det är sol ute och tidsperiod som är sämre. 

Svar som beskriver ätbara ting finns inom alla smaktermer. Det är som tidigare nämnts i 5.2.2 endast 

19 av totalt 81 exempelsvar som innehåller ätbara ting. Informanterna angav endast sex svar för 

smaktermen salt: vägbana, saltkar, karamell, godis, översköljd av saltvatten och smågodis. Se 

appendix C för samtliga av informanternas exempelmeningar. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.2 Validitet 

Myers (1904) uttrycker sin förfäran över svårigheten i att få objektiva redogörelser av 

smakupplevelser: ”I få sinnen som smak finner vi så svaga befogenheter av subjektiv analys, och så 

nära relation med emotionell ton” (1904:126). Triangulering, vilket innebär att fler än en metod 

används för att studera samma företeelse, har i denna studie använts som metod för att få fler 

perspektiv på smaktermer som i detta fall är studieobjektet. Studiens två metoddelar består av en 

typologisk studie med insamlad data om smaktermer genom ett urval av 21 språk från fem kontinenter 

och en enkätundersökning besvarad av 30 svenska modersmålstalare om smaktermer. Båda delarna 

behandlar, med olika infallsvinklar, ett och samma studieobjekt. Resultat som båda studierna kan 

påvisa är smaktermernas existens, värde (positivt och negativt) och vilka polysemirelationer som 

finns.  

Diskussion kring den typologiska studien 

Data för den typologiska studien samlades in med hjälp av ordböcker. En nackdel med studiens metod 

i form av insamlad data med hjälp av ordböcker är att man går miste om den värdefulla information 

som naturligt tal eller korpusar kan ge. Ett annat faktum, som kan ses som en nackdel, är att denna 

studies resultat helt förlitar sig till informationen av språk via dessa utvalda ordböcker. Många av 

ordböckerna är skrivna för mycket länge sedan och kan vara den enda nedtecknade dokumentation 

som finns just om ett specifikt språk. Ett språks vokabulär är dynamiskt och byter ständigt komplex 

struktur då nya ord dyker upp, gamla ord försvinner eller ändras på ett eller annat sätt (Koptjevskaja-

Tamm 2008:6). Det finns flera andra nackdelar men fördelarna är många och övervägande. Tack vare 

att data kan samlas in genom sekundära källor kan en snabbt få en överblick över språk från många 

olika språkfamiljer. Men information kan gå förlorad när data endast finns i skriven form i jämförelse 

med naturligt tal. En fördel med fältstudier hade varit att insamlandet av smaktermer och användandet 

av dem hade skett i en genuin form, i den miljö där de används i naturligt tal. Men även angående 

fältstudier kan man diskutera nackdelar, såsom svårighet i att särskilja inverkningar av andra faktorer i 

verkligheten samt den tidskrävande aspekten och kostnader. Även om det hade ökat tillförlitligheten 

av insamlad data om studien istället hade fältforskning som metod hade det förmodligen varit svår att 

genomföra för att få samma antal och framförallt diversitet över studerade språk. 

Flera andra avgränsningar har varit nödvändiga. Ord där smaktermen endast påträffas i en 

sammansättning har valts bort, som till exempel när söt endast påträffas i sammansättningen sötpotatis 

och inte som en självständig term. 

Diskussion kring enkätundersökning 

Förutom att undersöka smaktermer i den typologiska delstudien, där språkmaterialet bara var indirekt 

tillgängligt via ett metaspråk, har en enkätundersökning i svenska gjorts om smaktermer genom ett 

mer djupgående studerande av smaktermernas användning och värde i svenska.  Då det studerade 

språket i enkätundersökningen och uppsatsförfattarens modersmål är detsamma bidrar det till ökad 

validitet då missförstånd eller feltolkningar av data på grund av språkliga skillnader är obefintliga. 

Innan enkätundersökningen startade gjordes en pilotstudie med en pilotenkät där ett fåtal informanter 

fick besvara frågor. Informanterna fick även utrymme för att diskutera svårigheter angående enkätens 

frågor och upplägg. Under pilotenkäten framkom det att vissa av frågorna upplevdes som 

svårförståeliga och besvärliga att svara på. Dessa frågor har antingen raderats eller modifierats och 

resulterat i en enkät som verkar tydlig och okomplicerad för informanter att besvara. 

Enkätundersökning som tillvägagångssätt för att samla in data är fördelaktig på så sätt att ett stort antal 

informanter kan besvara enkätens frågor på ett effektivt sätt. Informanternas svar på enkätens konkreta 
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frågor är okomplicerade att tyda och går fort att sammanställa i jämförelse med till exempel intervju 

som tillvägagångssätt. Å andra sidan hade det varit fördelaktigt att även använda sig av intervjuer som 

metod för att se om resultatet från en enkätundersökning och en intervju är identiskt.  

6.1.3 Reliabilitet 

För att replikera denna studie bör en ta hänsyn till att insamlandet av data om smaktermerna söt, salt, 

sur och bitter har samlats in med hjälp av en ordbok per språk. Vissa av språken som ingår i urvalet 

har mycket få talare eller är utdöda. Vilket innebär att det finns lite nedskriven data om språket eller att 

den data som finns är insamlad för länge sedan. Det är därför möjligt att vid återskapande av studien 

med hjälp av andra ordböcker, äldre eller nyare versioner, än de aktuella i denna studie kunna påverka 

insamlandet av exempelmeningar och översättning av smaktermerna.  

En punkt som är viktig att diskutera är val av termer i enkäten. Hur påverkar valet av termen bitter 

informanternas svar i jämförelse med om termen som använts istället varit besk. Det är inte otänkbart 

att valet mellan termen bitter och termen besk skulle påverka resultatet. Bitter är en äldre term som 

härstammar från verbet bita som informanter kan ha andra konnotationer till än till termen besk. För 

att kunna urskilja användningsområden av smaktermerna söt, salt, sur och bitter skapades tre 

kategorier, sak,  händelse och person. Även dessa termer kan ha olika associationer för olika 

informanter. Att byta ut termerna till grej, situation och människa i återskapande undersökningar kan 

ge ett annat resultat då informanters konnotationer till termer varierar. 

Triangulering som metod användes för att öka studiens reliabilitet. I enkäten var enkätens frågor aktivt 

placerade med tre ja- och nej frågor följt av den fjärde och sista frågan där smaktermerna skulle 

skattas. Båda typerna av frågorna hade som syfte att upptäcka informanternas användande och 

värdering av smaktermerna, skattningsfrågan placerades som sista fråga för att minska risken att 

påverka resterande frågor om smaktermer och deras användningsområde. 

6.2 Resultatdiskussion 
Förväntningarna på studiens resultatet om smaktermer infriades. Resultatet visar på att generella 

tendenser är likadana utifrån trianguleringens två studier, men att det finns skillnader på detaljnivå.   

I detta kapitel diskuteras resultatet från den första delen ur trianguleringen, den typologiska delstudien, 

följt av diskussion kring resultatet om smaktermers värdering och användning i svenska från 

enkätundersökningen. Till sist diskuteras likheter och skillnader i resultatet från trianguleringens två 

studier gemensamt. 

6.2.1 Diskussion av smaktermer i världens språk 

Resultatet som presenteras baseras på insamlad data från ordböcker. Ordböcker kan vara ofullständiga. 

Då många ordböcker inte har varit översatta till engelska från det främmande, studerade språket, utan 

för mig mellan två främmande språk så kan information av värde gått förlorad på grund av förmedling 

av information via flera språk. Mycket kulturell information som förmodligen påverkar ordens 

användning finns ingen information om i ordböcker. 

De metaforer som uppfattas som positiva på grund av att användningen i svenskan ser ut så, bekräftar 

dock inte att det måste vara så på det specifika språket. Såsom vi i svenskan har en positiv känsla för 

termen doft medan lukt och odör inger en mer neutral eller negativ känsla, behöver inte uppfattningen i 

de andra språken uppdelas på samma sätt. Bitter och söt är de smaktermer som förekommer flest 

gånger i metaforer i ordböckerna som har studerats. Även i den andra delstudien angavs flest 

exempelmeningar om smaktermen söt. 
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Diskussion kring kolexifikation 

Begreppet kolexifikation innefattar båda relationerna polysemi och homonymi. CLICS (Crosslinguistic 

Colexifications) är en databas som bygger på kolexifikationsmönster och beskrevs närmare i avsnitt 

2.2.2. CLICS och denna studies kolexifieringsmönster liknar varandra generellt, den starkaste länken 

hos CLICS är även den starkaste länken i denna studies resultat. I tabell 6 visas listan med 

kolexifieringsmönster mellan smaktermerna i CLICS databas. I CLICS databas är den starkaste länken 

mellan smaktermerna bitter-sur, vilket även är fallet i denna studie. Sur-salt och bitter-smaklös länkas 

samman i två av språken i denna studie. CLICS visar en länkning mellan sur-salt i nio språk.  

Tabell 6: Lista med kolexifieringmönster mellan smaktermer i CLICS databas. (http://clics.lingpy.org/) 

bitter acid, sour 25 

brackish salty 25 

salt salty 10 

salty acid, sour 9 

salty bitter 8 

salty sweet 7 

brackish bitter 4 

brackish acid, sour 1 

sweet bitter 1 

 
Det kanske mest intressanta på CLICS angående kolexifiering är den enda länkningen mellan 

smaktermerna söt och bitter, se tabell 6. Den är mycket oväntad då dessa smaktermer annars nästintill 

fungerar som motsatsord. Inget liknande kom fram ur den semantiska kartan i denna studie. Enligt 

CLICS databas finns det en kolexifiering mellan smaktermerna söt och bitter i språket bezhta. Bezhta 

tillhör språkfamiljen Nakh-Daghestanian och talas i västra Ryssland och Georgien. Den påstådda 

kolexifieringen i bezhta visade sig dock vara ett fel, vilket framkom genom konsultering av en bezhta-

ordbok (Xalilov, 1995) och genom uppgifter från språkexperter (Zaira Khalilliova och Diana Forker, 

personlig kommunikation). Bezhta niq’a betyder ”bitter” och niya betyder ”söt”. Bezhta har dock ändå 

något mycket spännande att bidra med till smaktermstypologi. Det finns en sammansättning niya-

niq’a av orden för söt och bitter som inte betyder ”bittersöt” utan bara ”söt” (Xalilov 1995:206; Zaira 

Khaliliova, personlig kommunikation).   

Denna studie har en länkning mellan smaktermer som inte finns i CLICS databas, en länk mellan 

smakerna söt-sur. Länkningen mellan sur och bitter diskuteras mer ingående i nästa stycke. 

Diskussion av sur och bitter 

Robinson (1970) hävdar att det finns en stor överenskommelse om smak av övervägande söta och 

övervägande salta substanser, men mycket mindre överenskommelse om övervägande bittra och 

övervägande sura substanser. Robinson (1970) menar att vi inte lär oss att urskilja smakerna sur och 

bitter förrän smaken är starkt bitter. I denna studies resultat finns en polysemirelation mellan 

smaktermerna sur och bitter i tre språk – i de två nordamerikanska språken, eyak och kansa, och i det 

australienska språket dyaabugay. Robinson (1970) menar att eftersom bitter har en obehaglig 

konnotation tenderar en stor majoritet att använda den felaktigt för ämnen som är obehagligt sura. 

Exempelmeningar i studiens data där smaktermen sur finns med är betydligt färre än de där 

smaktermen bitter förekommer. Ett exempel ur denna studies data som kan passa in i Robinson (1970) 

beskrivning angående distinktionen mellan smakerna sur och bitter avgörs beroende på hur mycket en 

smak smakar är djalgidjidji, som från språket djinang översätts till ’be hurting, become angry, be sour, 

be mildly poisonous, be rash from anger’. En vanlig polysemi i studiens data är mellan lexemen bitter 

och giftig, i detta fall används vara sur och vara milt giftig av ett gemensamt lexem. 

De exempelmeningar där smaktermen bitter förekommer, där det går att tolka huruvida termen 

används positivt eller negativt, är användningen alltid negativ. Däremot finns det flera 

exempelmeningar och metaforer där svårigheter uppstår vid värdering av smaktermen, på grund av 
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skribentens bristande kulturella kunskaper i språken i fråga. I språket masaai översätts ol-odua till 

’the-which-is-bitter; galla’ och a-dua till ’to be bitter’. Det är inte definitivt, men det kan uppfattas 

som om a-dua ”att vara bitter” används negativt när ol-odua båda beskriver ”det som är bittert” och 

den interna kroppsvätskan ”galla”. 

6.2.2 Diskussion av smaktermer i svenskan 

Diskussion om värdering och användning av smaktermer i svenskan 

Smaktermen söt värderades aldrig negativ, smaktermen bitter värderades aldrig positiv. Informanterna 

var oense vid skattning av smaktermen salt, det vill säga om det ska värderas positivt eller negativt. I 

frågeställning 4 om användandet av smaktermer i svenska inom de olika kategorierna sak, händelse 

och person ser vi att smaktermen salt är den term som används minst, inom alla kategorier. Det skulle 

kunna gå att se ett samband mellan att informanterna som ska representera svensktalande inte riktigt 

vet hur de vill använda smaktermen salt eller vad den egentligen betyder. Den verkar vara relativt 

neutral, vilket gör att den varken skulle förhöja ett positivt drag hos en person eller förhöja det 

negativa i en riktigt otrevlig situation.  

Salt har inte samma användningsområde som de andra smaktermerna. Söt, verkar övervägande positivt 

och bitter och sur, verkar övervägande negativa. Smaktermers värde är dock inte konstant, de kan 

omvärderas till det motsatta. I nästa avsnitt diskuteras begreppet ’reappropriation’ och de exempel i 

studiens data där ett negativt ord, bitter, har omvärderats till något positivt. 

Diskussion om reappropriation 

Begreppet ’reappropriation’ beskriver fenomenet där en stigmatiserad person eller grupp omvärderar 

en externt pålagd negativ etikett med självmedvetenhet och hänvisar till sig själv med samma etikett. 

Social stigma sägs existera när individer besitter, eller tror att de besitter, vissa attribut, karaktärsdrag, 

som förmedlar en social identitet som är nedskrivet i en särskild social kontext (Crocker, Major & 

Steele 1998:505) Det finns olika sätt att hantera stigmatiserade etiketter, ett alternativ är att individen 

eller gruppen ignorerar etiketten och hävdar att ett ord inte kan göra dem illa, ett annat är att återta 

uttrycket (reappropriation). Ett exempel av Galinsky et al. (2003:231) på  reappropriation är då 

afroamerikaner börjat referera till andra afroamerikaner med termen nigger. Hutchinsons (2001:1) 

argument för denna reappropriation är ”ju mer en svart person använder ’n’-ordet, desto mindre 

stötande blir det”. Hutchinson menar att det ”rensar ordet på sina negativa konnotationer så att rasister 

inte längre kan använda det för att skada svarta” (Hutchinson, 2001;1).  

I denna studie har tre exempeluttryck om svenska smaktermen bitter bestått av uttrycket bitterfitta. 

Bitterfitta är, eller har varit, ett stigmatiserat uttryck som använts bland annat åt kvinnor som upplevts 

som bittra och andra liknande negativa karaktärsdrag. Maria Sveland, en svensk författare som år 2007 

debuterade med romanen bitterfittan som idag har blivit en modern feministisk klassiker menar att 

istället för att låta sig förtryckas bejaka sin bitterhet se till att förändra saker (Dagens Nyheter, 2017). 

Så, genom att själv använda etiketten ändra villkoren och göra uttrycket mer neutralt och alldagligt. 

Bitterfitta är ett exempel på reappropriation både beträffande uttrycket i helhet, men även då smaken 

”bitter”, som enligt Herz (2007:32) är medfött negativt hos människan, reapproprieras och finns med i 

en sammansättning där uttrycket omvärderats och idag kan användas positivt. 

Den nobelprisbelönte författaren Alexei Maximovich Peshkov var känd som Maksim Gorky. 

Pseudonymet ”Gorky” översätts till ”bitter” och namnet återspeglade hans underliggande ilska om 

livet i Ryssland och viljan om att tala om den bittra sanningen. ”Gorky” blev senare stadens namn till 

staden där Gorky föddes och en av Moskvas genomfartsleder har fått namnet  ”Gorky street”, i hans 

ära (Liukkonen, 2015). Detta är ett annat exempel på reappropriation. Idag har dock namnen tagits 

bort i båda fallen. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Smaktermer är en fortfarande underutvecklad domän inom lexikal typologi. Genom att studera ett 

större urval men framför allt genom att studera smaktermerna i flera fältstudier då komma i kontakt 

med naturligt tal och den miljön språket talas i. Då kunde man ha tagit hänsyn till tabu och artighet i 

användandet av smaktermer och se om/hur detta skiljer sig åt i olika miljöer.  

Ett annat förslag är att replikera denna studie med enda skillnaden att informanter kan ha andra 

modersmål än svenska. Man skulle även kunna göra en liknande studie som tittar på hur resultatet 

skiljer sig mellan män och kvinnor samt olika åldrar. 
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7 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var med hjälp av data från enkätundersökning och insamlad data via ordböcker 

studera smaktermer, hur de värderas och används, i svenskan och i världens språk. 

Frågeställning 1: Går det att identifiera termer för smakerna söt, bitter, salt och sur i de studerade 

språken? 

Genom att studera 21 globalt distribuerade språk från fem kontinenter med hjälp av ordböcker visar 

resultatet på en viss variation av innehav av smaktermer mellan smakerna och mellan språken. 19 av 

de 21 studerade språken har en term för smakerna söt och bitter. 12 språk har en term för smaken sur 

och sex språk har en term för smaken salt. Inget språk saknar alla de smaktermer som i denna studie 

har studerats. Endast fyra språk har en term för samtliga smaker. 

Frågeställning 2: Om polysemirelationer finns inom smaktermerna, hur ser de ut? 

Polysemirelationerna som påträffats i denna studie presenteras i en semantisk karta och visar 

länkningar mellan bitter-sur i tre av de studerade språken, bitter-smaklös i två språk, sur-salt i två 

språk och söt-sur i ett språk. Då ett fall utöver dessa totalt åtta polysemirelationer var svår att avgöra 

om det var fråga om polysemi eller homonymi, behandlas den som kolexifikation mellan 

smaktermerna söt-salt. 

Frågeställning 3: Hur värderas smaktermerna söt, bitter, salt och sur i svenskan? 

Resultatet från studiens enkätundersökningen där 30 informanter har värderat smakerna på en graderad 

skala var konstanta i fråga om smaktermen söt och smaktermen bitter, men med en viss variation vid 

smaktermerna salt och sur. Söt värderades övertygande positivt, salt värderades neutralt, sur 

värderades negativt och bitter värderades övertygande negativt. 

Frågeställning 4: Skiljer sig användandet av smaktermer i svenska åt inom olika kategorier? 

Resultatet visar på en viss variation av användandet av smaktermer inom kategorierna i) sak ii) 

händelse och iii) person. Smaktermen söt har generellt störst användningsområde, följt av sur, bitter 

och minst användning i samtliga kategorier har smaktermen salt. Smaktermerna söt, sur och bitter 

används 100% i kategorin person och med över 50% i kategorierna sak och händelse.  

Frågeställning 5: Hur värderas och används smaktermerna allmänt? Kan man se något generellt 

mönster om smaktermer värderas positivt respektive negativt? 

I studiens femte och sista frågeställning sammanflätas trianguleringens resultat över studieobjektet 

smaktermer. Resultatet visar att det finns ett generellt mönster där smaktermen söt värderas positivt 

och smaktermen bitter värderas negativt utifrån de två studier som triangulerades. Världens språk i 

domänen smak återspeglar universella tendenser i människokroppens fysiologi. Vilket är tvärtemot det 

som har hävdats av den kognitiva psykologen Sweetser (1990). Detta är dock inte ett argument mot 

kognitiv lingvistik då just kognitiv lingvistik betonar att människokroppens natur återspeglas i 

människans språk. 
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Appendix B 

Enkätundersökning   
Sätt ett kryss i den ruta där du anser att påståendet stämmer. 

Martina Staffansson 

Institutionen för lingvistik 

Stockholms universitet 

 

1. 

 

Kan en sak vara söt: 

 

Ja   
 

Nej 
 

 

Kan en sak vara salt: 

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en sak vara sur: 

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en sak vara bitter: 

 

Ja   
 

Nej 
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2. 

                

Kan en händelse vara söt: 

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en händelse vara salt: 

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en händelse vara sur: 

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en händelse vara bitter: 

 

Ja   
 

Nej 
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3. 

                

Kan en person vara söt:  

 

Ja   
 

Nej 
 

 

Kan en person vara salt:  

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en person vara sur:  

 

Ja   
 

Nej 

 

 

Kan en person vara bitter:  

 

Ja   
 

Nej 
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4.   

 

 Ringa in den siffra som bäst representerar hur du upplever söt 

 
1 2 3 4 5 

Negativt  Neutralt  Positivt 

 

 

 

 

 Ringa in den siffra som bäst representerar hur du upplever salt 

 

1 2 3 4 5 

Negativt  Neutralt  Positivt 

 

 

 

 

 Ringa in den siffra som bäst representerar hur du upplever sur 

 

1 2 3 4 5 

Negativt  Neutralt  Positivt 

 

 

 

 

 Ringa in den siffra som bäst representerar hur du upplever bitter 

 

 

1 2 3 4 5 

Negativt  Neutralt  Positivt 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan 
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Appendix C 

 

Söt Salt Sur Bitter 
Gullig porslinssak Vägbana Karamell ”Så bittert” – något som inte 

går vägen, för x-nde gången. 

Ett barn pussar sin mamma Saltkar ”Det var surt” – något som inte går 

vägen 

”Bittergubbe” 

Barn Karamell Alla människor ”Bitterfitta” 

Unga människor Godis ”Det var surt” – något som inte går 

som det ska 

Varit sur mycket länge: bitter 

Till viss del fler flickor Översköljd av saltvatten ”Inte hela världen”- men surt Värre än surt 

En fin handling Smågodis ”Surgubbe” Flera gånger, upprepande, 

uppgivenhet 

Små saker/ting  Alla kan bli det ”Bitterfitta” 

Mindre format  Gubbe Kaffe 

Uppvakta någon  Människa En bitter stund; tidsperiod 

som är sämre 

Barn som gör något  Citron ”Gud vad bittert” 

En söt flicka  ”Ååhh vad surt..” Tony Rickardsson 

Yngre småbarn  Docka som ser sur ut Alla 

Djur  Man missar bussen Bittermandel 

Mat  Alla; ger korta svar, arg, inte glad Mandel 

Bakverk  Surt ess (godis) Begravning 

Godis  ”Det var surt” Långsiktiga personer 

Handling (till någon)  När man inte har fått mat på länge Konsekvens av en handling 

Mjukisdjur  ”Surt sa räven om rönnbären” Bittert att behöva jobba när 

det är sol ute 

Docka  Karamell  

Två små barn kramar 

varandra 

 ”Surt att det gick åt skogen”  

Barn  Människa  

Vuxna- tjejer  Godis  

Godisbit  Godis  

Karamell  Dålig affär  

Godis  Person som är trött  

Barnliknande föremål  Smågodis  

Smågodis  Konsekvens av en handling  

En sak kan se söt ut    
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