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Sammanfattning
I den här uppsatsen har användningen och betydelsen av ett utvalt antal översättningsekvivalenter av ord och
fasta uttryck som betecknar ansiktsuttryck på svenska och mandarin studerats. Uppgiften närmades genom
semistrukturerade intervjuer med modersmålstalare av svenska och mandarin, samt genom en korpusbaserad
kollokationsundersökning. Analysmetoden Natural Semantic Metalanguage har använts för att beskriva det inre
sinnestillståndet hos personer när de handlar på de sätt som orden och uttrycken beskriver, samt vilka känslor
och tankar som tillskrivs dessa personer av dem som bevittnar handlingarna. Vissa intressanta skillnader mellan
översättningsekvivalenterna har observerats.
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Abstract
In this essay the usage and meaning of a set of chosen translation equivalents in of words and phrases for facial
expressions have been studied in Swedish and Mandarin. The task was approached through semi-structured
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Här kommer jag att kort redogöra för en del forskning som har utförsts vad gäller ansiktsrörelser
kopplat till känslor. Jag börjar med att redogöra för en del psykologisk forskning som har gjorts på
ämnet, med inriktning på teorin om känslouttryckens universalitet och kritiken mot denna. I sektion
1.1.2 presenteras forskning som har gjorts specifikt inom ansiktsuttryck och Natural Semantic
Metalanguage, varför sektion 1.1.1 först ägnas till att introducera detta.
Mycket lite forskning har gjorts om ansiktuttryck ur ett semantiskt-typologiskt perspektiv. Däremot
finns mycket psykologisk forskning om ansiktsuttryck kopplade till känslor, inom vilken en stark
konsensus har rådit om att det finns en exakt och universell mappning mellan ansiktsuttryck och
känslor. Redan Charles Darwin skrev 1872 boken ”The expression of the Emotions in Man and
Animals” där han hävdar känslouttryckens universalitet.
Paul Ekman, E.Richard Sorenson och Wallace V. Friesen (1969) lät människor från vitt skilda
kulturer från öst och väst matcha känsloord med bilder på ansikten och fann att det gav samma resultat
oberoende av kultur. Dock fanns det en risk att människor från de moderna kulturerna skulle vara
påverkade av bilder från massmedia och därmed lärt sig att tolka ansiktsuttryck hos människor från
främmande kulturer (Ekman & Friesen, 1971:124), varför författarna ville upprepa experimentet med
försökspersoner från en prelitterat kultur (”preliterate culture”). I ett banbrytande arbete (Ekman &
Friesen, 1971) uppnåddes samma resultat i ett experiment med försökspersoner från det sydöstra
höglandet på Papua Nya Guinea, som inte hade något skriftspråk eller någon utvecklad modern kultur.
Endast försökspersoner som uppfyllde vissa kriterier om att inte kunna engelska eller det lokala
pidginspråket, inte ha sett en film, eller ha levt i kontakt med den moderna civilisationen, valdes ut. I
och med att försökspersonerna inte behärskade något skriftspråk, fick de lyssna till en historia designad
för att framkalla en viss känsla, och sedan matcha känslan de fick med bilder på ansikten med olika
ansiktsuttryck. Därmed övertygade författarna många i forskarvärlden om att ansiktsuttryck för känslor
var universella.
Den amerikanske psykologen James A. Russell (1994) ifrågasatte senare denna mappning, då
han kritiserade metoderna som använts i föregående decenniers forskning inom ämnet. Han kritiserar
där ett flertal publikationer (Ekman et. al, 1969; Ekman och Friesen, 1971; Izard, 1971; Matsumoto
och Ekman, 1988; Matsumoto och Ekman, 1989; Matsumoto, 1992) med liknande metod. Han vänder
sig bland annat emot att alla informanter i de litterata kulturerna var studenter, vilket kan ha påverkat
resultaten för de icke-västerländska kulturerna eftersom gruppen högskolestuderande kan antas varit
mer påverkade av västerländsk kutur än övrig befolkning. Dessutom fanns risken att studenterna
kunde varit bekanta med teorin om universalitet. Det faktum att de var tvungna att matcha ett
begränsat antal ord till ett begränsat antal ansiktsuttryck kan ha gjort att de försökt matcha dem så gott
det gick, och möjligheten att de eventuellt skulle ha svarat annorlunda vid ett helt fritt val kunde inte
uteslutas. Dessutom låg en strikt urvalsprocess till grund för valet av fotografier i Ekman och Friesens
studie (1971), där de bilder som inte uppnådde en samstämmighetsgrad på 70% hos en panel av
bedömmare sorterades bort. Russell kritiserar också det faktum att ingen information om vilken
kontext som de visade ansiktsuttrycken fanns med, något som enligt honom kan vara till hjälp i
tolkningen. När det gäller experiment med informanter från prelitterata kulturer kritiserar han att ingen
detaljerad rapport om hypoteser och tillvägagångssätt har publicerats. Kritiken om det begränsade
valet kvarstår också.
Senare (1996) föreslog Russell en kontextuell tolkning av känslor kopplade till ansisktsuttryck.
Hans experiment visade att beroende på omständigheterna kunde en stereotyp bild föreställande en viss
känsla tolkas som uttryck för en annan känsla om omständigheterna uppmuntrade till en sådan tolkning.
Till exempel tolkade försökspersoner en bild på en kvinna med ansiktsuttrycket ”rädsla” som uttryck
för ”ilska” efter att fått lyssna till en historia där hon råkar ut för förargande omständigheter (Russell,
1996: 208).
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Redan 1991 hade Russell dock i en artikel sammanfattat mycket av tidigare etnografisk
forskning som tar upp känsloområdet, och vad han fann då ledde fram till hans senare publikationer.
Han konstaterar att det i tidigare publikationer finns exempel att hitta på både språk som inte har ett ord
för en känsla som det finns ett ord för i engelskan, och språk som har ett ord för en känsla som det inte
finns ett ord för i engelskan, samt att det finns språk som har ett ord för en känsla som lexikaliseras
som två olika känslor på engelska. (Russell 1991: under ”the ethnographic record”). Till exempel
saknar tyskans Schadenfreude motsvarighet i engelskan (under ”Some languages have words without
an equivalent in English”) medan gidjingaliaboriginerna i Australien inte skiljer på shame och
embarrassment (Hiatt 1978 i Russell 1991 under ”Some English emotion words have no equivalent in
some other language”), och språket luganda som talas i Uganda skiljer inte på engelskans sad och
angry (Leff 1973, p301, i Russell 1991 under ”Some English emotion words have no equivalent in
some other language”). I början av artikeln klargör Russell dock att han inte tror att det faktum att
talare av ett språk inte har ett ord för en viss känsla, betyder att de inte kan uppleva den känslan. Han
drar paralleller till forskning om färgord, som ju visat att lexikaliseringen av färgord varierar mellan
kulturer, även om alla människor rimligen har förmågan att uppfatta samma färger.
Något särskilt intressant som Russell också tar upp i sin artikel från 1991 är Tanaka-Matsumi
och Marsellas arbete (1976), i vilken författarna efter att ha jämfört engelskans depression med
japanskans yuutsu genom att fråga talare av språken om deras associationer till orden, kommit fram till
att de var olika, samt Chan (1990) som jämförde associationer till kinesiska you-yu och kom fram till
att det var mycket olikt engelskans depression. Konnotationer spelar en stor roll i avgörandet av ett ord
eller ett uttrycks betydelse. Genom de fina nyanser som konnotationer ger kan skillnader upptäckas
mellan ord som tidigare antogs vara semantiskt lika.
1.1.1. Natural Semantic Metalanguage

Natural Semantic Metalanguage (NSM) är en semantisk teori som ursprungligen lanserades av Anna
Wierzbicka och senare utvecklades av bland andra Cliff Goddard. Den har visat sig vara mycket
användbar för att förklara betydelsen av ord och meningar utan att samtidigt använda nya svåra
och/eller kulturspecifika ord, och har framgångsrikt tillämpats på ”över 30 språk från många delar av
världen” (Goddard, Natural semantic metalanguage homepage). I (Goddard, 2012) beskrivs hur
typologisk forskning kan bedrivas med hjälp av NSM-metoden. Denna går ut på att använda en
begränsad uppsättning ”maximalt förenklade, förståeliga och översättningsbara ord”, för att på så vis
blotta det semantiska innehållet på ett effektivt sätt (Goddard 2012:712). Dessa maximalt förenklade
ord kallas semantic primes, hädanefter semantiska primitiver på svenska. Goddard och Karlsson (2008:
227) listar upp en svensk version av dem som följer. (I Goddard (2008: 33) i samma volym återfinns en
lista på engelska för den som är intresserad.)

Svenska semantiska primitiver

Kategori

JAG I, DU you, NÅ GON someone, NÅ GONTING/TING/SAK
something/thing, FOLK people, KROPP body

Ting med massa
(”substantives”)

SORT/EN SORT kind, DEL AV part

Relationella ting
med massa
(”relational
substantives”)

DEN HÄ R/DENNA/DET HÄ R/DETTA this, SAMMA/SAMME the
same,

Determinerare
(”determiners”)

ANNAN other
EN/ETT one, TVÅ two, MYCKET/MÅ NGA much many, NÅ GRA
some,

Kvantifierare
(”quantifiers”)

ALLA all
BRA good, DÅ LIG bad

Värderare
(”Evaluators”)

STOR big, LITEN small

Beskrivningar
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(”Descriptors”)
TÄ NKA think, VETA know, VILJA want, KÄ NNA feel, SE see, HÖ RA
hear

Mentala predikat
(”Mental
predicates”)

SÄ GA say, ORD words, SANN true

Tal (”Speech”)

GÖ RA do, HÄ NDA/SKE happen, RÖ RA SIG move, VIDRÖ RA touch

Handlingar,
händelser, rörelse,
kontakt (”Actions,
events,
movement,
contact”)

VARA(NÅ GONSTANS) be (somewhere), DET FINNS there is, HA
have,

Befintlighet,
existens, ägande,
specifikation
(”Location,
existence,
possession,
specification”)

VARA(NÅ GON/NÅ GONTING) be (someone/something)

LEVA live, DÖ die

Liv och död
(”Life and death”)

DÅ /NÄ R/TID when/time, NU now, INNAN before, EFTER after,
LÄ NGE a long time,

Tid (”Time”)

EN KORT STUND a short time, EN STUND for some time,
Ö GONBLICK/OM ETT Ö GONBLICK moment/in one moment
DÄ R/VAR/PLATS where/place, HÄ R here, Ö VER above, UNDER
below, NÄ RA near,

Rymd (”Space”)

AVLÄ GSEN far, SIDA side, INSIDA inside
INTE not, KANSKE maybe, KAN can, EFTERSOM because, OM if

Logiska koncept
(”Logical
concepts”)

MYCKET very, MER more

Intensifierare,
augmentatorer
(”Intersifier,
augmentor”)

SOM like/how/has

Likhet
(”Similarity”)

Tabell 1. Semantiska primitiver på svenska, ur Goddard och Karlsson (2008).

En förklaring av ett ords eller uttrycks betydelse med hjälp av NSM kallas här för utläggningar
(explications). Utläggningar kan även innehålla så kallade semantiska molekyler, vilka i sin tur har
sina egna utläggningar bestående av enbart semantiska primitiver. Dessa markeras med [m] för
molekyl (Goddard, 2012:721).
I samlingsvolymen (Goddard och Wierzbicka, 1994) prövades hypotesen om universella
semantiska primitiver noggrannt för ett stort antal språk, varav endast två var europeiska språk
(Wierzbicka, 1995:155). Detta arbete, som fortfarande fortsätter, är en trial and error-process där man
försöker komma fram till utläggningar av diverse ord och uttryck, ”alltid med målet att reducera listan
av primitiver till en så liten men samtidigt heltäckande uppsättning som möjligt” (Goddard, 2002: 6).
Goddard pekar också på fördelen med NSM som analysverktyg: utgångspunkten är att ordförrådet i
varje naturligt språk är det enda redskap som ska behövas för att utföra semantisk analys, till skillnad
från många andra semantiska teorier som använder sig av logiska symboler och dylikt (Goddard,
2002:5). Wierzbicka (1995) liknar semantiska primitiver vid ett slags semantiska byggstenar, och det
föreslagna kriteriet för semantiska primitiver är att de inte ska vara nedbrytbara i ytterligare mindre
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beståndsdelar (Wierzbicka, 1996). Användningen av en semantisk primitiva innefattar också den
grammatik som är förknippad med ordets användning (Goddard, 2002:5).
1.1.2. Ansiktsuttryck och NSM

Zhengdao Ye har i artiklen ”Why the „inscrutable‟ Chinese face? Emotionality and facial expression in
Chinese” med hjälp av Natural Semantic Metalanguage beskrivit fasta uttryck för ansisktsuttryck i
mandarin, tagna från det klassiska kinesiska litterära verket ”Drömmar om röda gemak” (Ye, 2006).
Målet med arbetet har varit att analysera ”lexikaliseringar, fraser och ordspråk” (Ye, 2006:130) inom
domänen ansiktsuttryck. Ye har även, i en annan artikel, försökt beskriva det kinesiska kulturspecifika
systemet för hur och när ansiktsuttryck används och hur deras syfte kan härledas till traditionella
kulturella värderingar såsom vikten av att upprätthålla harmoni i gruppen och att skapa och bibehålla
bra relationer (Ye, 2004).
Artikeln från 2006 inleds med ett citat av Hessler (2002:131) som i sin bok ”River Town: Two
Years on the Yangtze” beskriver det kinesiska minspelet:
„… When I heard, I felt like crying‟. She smiled as she spoke, but it was the
Chinese smile that served as a mask against deeper feelings. Those smiles
could hide many emotions – embarrassment, anger, sadness. When the people
smiled like that, it was as if all of the emotion was wound tightly and
displaced; sometimes you caught a glimpse of it in the eyes, or at the corner
of mouth, or perhaps in a single wrinkle stretching sadly across a forehead.

(Hessler 2002: 131)
Enligt Ye finns det en utbredd stereotyp bland ”västerlänningar”, som säger att kinesiska ansikten
uppvisar ett ytterst sparsmakat minspel, som är svårt att läsa av. Genom att beskriva de specifikt
kinesiska omständigheter som leder till användningen av ett visst ansiktsuttryck vill hon visa på att
denna stereotyp om det ”orientaliska ansiktet” (Ye, 2006:127) beror på att man utgått från en annan
standard, nämligen den västerländska. Det kan röra sig om ”ansiktsuttryck som är frånvarande eller
mindre uttalade i andra kulturer”, ”ansiktsuttryck som har en kulturspecifik tolkning”,
eller ”kulturspecifika regler som styr vilka ansiktsuttryck som är lämpliga vid ett visst tillfälle” (Ye,
2006: 128).
Ye konstaterar också:
Furthermore, the large store of conventional phrases used by Chinese people to describe facial
expressions implies that they do not simply correlate facial expressions one-to-one with discrete
emotion categories. It is possible that there may not be a single discrete emotion category to match
a facial expression. It is misguided to expect that one simply labels a facial expression with a
presupposed emotion category.

(Ye 2006:130)
Ye argumenterar för att nyckeln till att förstå ansiktsuttryck hos människor från främmande kulturer är
att för det första dokumentera och analysera språkliga beskrivningar av uttrycket i fråga med hjälp av
ett kulturellt oberoende meta-språk och för det andra förstå vilken information olika ansiktsuttryck
förmedlar och vilka kulturella regler som styr deras användning (Ye, 2006:129). Därför använder hon
NSM till att förklara ”vilka känslor och tankar som folk tillskriver en person X när de säger att denna
person uppvisar ett visst ansiktsuttryck Y” (Ye 2006:133). Till exempel analyserar hon frasen sǐ méi
dèng yǎn, vilket ordagrant betyder ‟döda ögonbryn stirrande ögon‟ så här:
a.
b.
c.
d.
e.

I know that something is happening
I think about it like this: “this is bad”
I didn‟t think that something like this could happen
I don‟t want things like this to happen
I will not do anything because of this
(Ye, 2006:136)
4

De två följande exemplen är båda uttryck som handlar om skratt/leenden, fast det är olika känslor som
gett upphov till skrattet/leendet. Péixiào (陪笑), ‟ackompanjera med ett leende/skratt‟, är enligt Ye är
ett tecken på ”respekt” och ”eftergivenhet” och hon analyserar det på följande vis:

a.

b.

people think like this:
I can think about some other people like this:
“these people are above me
these people can say to me things like this:
„I want you to do this‟
„I don‟t want you to do this‟
I can‟t say things like this to these people”
when I am with a person like this, if this person feels something good because this
person thinks something about something, it is good if when this person sees my
liǎn („face‟) [M], this person can think that I feel something good because of this
(it is good if at the same time this person can hear something,
because of this, this person can think that I think the same)
(Ye, 2006:147)

Första halvan av den här utläggningen ägnas åt att beskriva situationen i vilken handlingen utspelar sig:
Vissa personer befinner sig över mig och de kan säga åt mig vad jag ska göra men jag kan inte säga åt
dem vad de ska göra. I den andra halvan framkommer att det här skrattet är resultatet av en tanke om
att det är viktigt att hålla dessa människor på gott humör eftersom de står över en själv i den sociala
eller professionella hierarkin, vilket meningen “[...] if this person feels something good because this
person thinks about something, it is good if when this person sees my face, this person can think that I
feel something good […]” illustrerar.
Enligt Ye kan man även skratta ursäktande, péixiào (赔笑), till exempel när man får en utskällning av
sin överordnade:

a.

b.

people think like this:
I can think about some other people like this:
“these people are above me
these people can say to me things like this:
„I want you to do this‟
„I don‟t want you to do this‟
I can‟t say things like this to these people”
sometimes a person like this can say something bad to me because I did
something
at times like this, it is not good if this person thinks that I feel something bad
towards this person because of this
at times like this, it is good if this person does not feel something bad
because of this, it is good if when this person sees my liǎn („face‟) [M], this person
can think that I feel something good towards this person
(Ye, 2006:149)

Detta exempel börjar också med en förklaring av situationen, vilken är identisk med den hos det förra
exemplet. Här är motivationen istället att undvika att en överordnad person ”känner någonting dåligt”
samt att denna inte ska tro att man själv känner någon negativ känsla för att man blir kritiserad. Dessa
två exempel rimmar inte med universaltolkningen skratta = glad. Med hänsyn till Russells (1991, 1994)
kritik av tidigare forskning, som redogörs för ovan, kan det antas att exempel på ansiktsuttryck som
inte följer den prototypiska användningen kan hittas bland människor i många andra, för att inte säga
alla andra, kulturer.

5

1.2. Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra mandarin och svenska med avseende på ord och lexikala
uttryck för rörelser, miner och grimaser i ansiktet. Merparten av de ord och uttryck som undersöks
befinner sig inom domänerna glädje respektive tungsinthet/sorg, med några tillägg av ord och uttryck
från andra känslodomäner. Syftet är inte en uttömmande kartläggning, utan en diskussion av de
semantiska skillnader som förväntas förekomma mellan ett antal utvalda närliggande uttryck. Så långt
det är möjligt har översättningsekvivalenter valts på de båda språken, för att kunna undersöka vilka
semantiska skillnader det finns mellan ord som brukar anses vara översättningar av varandra. Eftersom
ord bär på konnotationer innebär det att två ord som är acceptabla ordboksöversättningar av varandra,
sällan betyder exakt samma sak. Till exempel kan engelska grin översättas till både grina och flina på
svenska, och svenska flina kan översättas till både grin och sneer på engelska. De utvalda uttrycken
kommer att analyseras med hjälp av Natural Semantic Metalanguage (NSM) utifrån de exempel på
användning av uttrycken som datan visar. Denna uppsats tar avstamp i Yes (2006) artikel, och många
av NSM-analyserna i denna uppsats är inspirerade av hennes arbete.

2. Metod
Denna studie baseras dels på en analys av ordbokdefinitioner, dels på en korpusbaserad
kollokationsanalys, och dels på data från intervjuer med fem modersmålstalare av mandarin och fem
modersmålstalare av svenska. Först analyseras datan från delstudierna var för sig och sedan jämförs de
med varandra som ett underlag för utformandet av NSM-definitioner. Metodologin för var och en av de
tre delstudierna förklaras närmare i detta kapitel. Närmast följer en redogörelse för urvalet av de
undersökta orden och uttrycken.

2.1. Urval av uttryck
Den här uppsatsen begränsar sig till ord och andra lexikaliserade uttryck för ansiktsuttryck som man
gör med munnen och ögonen, samt även näsan i ett fall (fnysa). Utöver detta kan urvalskriterierna
formuleras som följande:
 Orden och uttrycken kan antingen beteckna både ett ljud och en ansiktsrörelse (skratta), eller enbart
beteckna en rörelse (smila, le).
 Ord eller uttryck som i praktiken fungerar som en synonym till ett sinnestillstånd snarare än en
faktisk min som förmedlar en känsla, väljs bort. Ett exempel på det är hänga läpp som är en
synonym för att vara ledsen.
Ett första steg i undersökningen var att konsultera olika ordböcker. Jag har använt mig av Norstedts
svenska ordbok (Allén, 2004), Xiandai Hanyu cidian (Moderna kinesiska ordboken, min översättning)
(Zhongguo shehui kexueyuan yuyan yanjiusuo cidian bianjishi, 2002), Svensk-kinesiska ordboken
(Chen, 2012) och Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (Bring, 1930).
Jag tittade först i Brings ”Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser”, under begreppsklasserna
838 ”Glädjeyttringar”, 836 ”Gladlynthet”, 837 ”Tungsinthet”, 832 ”Missbelåtenhet”, 839 ”Klagan”,
932 ”Ogillande” , 934 ”Förtal”, 860 ”Fruktan”, 349 ”Luftström”, 410 ”Väsljud” och
411 ”Människoröst”, för att få inspiration till vilka ord som kunde bli aktuella för att ingå i analysen.
Sedan valdes uttryck som var förenliga med begränsningarna som beskrivs ovan ut, deras betydelse i
Norstedts svenska ordbok slogs upp som underlag inför intervjuerna, och deras kinesiska översättning i
Svensk-kinesiska ordboken slogs också upp. Jag slog sedan upp de uppslagna kinesiska
översättningsekvivalenterna i Xiandai Hanyu cidian också för att ha som utgångspunkt inför
intervjuerna. Under urvalet av de kinesiska orden har jag använt min kunskap i mandarin för att rensa
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bort rena beskrivningar bland översättningarna, och välja ut endast lexikaliserade uttryck. Utöver de
svenska uttryck som är valda ur Bring (1930), tillkom även ett fåtal egna tillägg.
Ur begreppsklassen 838 ”Glädjeyttringar” valdes orden fnittra, fnissa, flina, smila och skrocka ut.
Ur begreppsklassen 836 ”Gladlynthet” valdes orden le och skratta ut och ur begreppsklassen
839 ”Klagan” valdes orden snyfta, grina, lipa, gråta, tjuta och gnissla med tänderna ut. Från
begreppsklassen 349 ”Luftström” valdes fnysa ut. Snörpa på munnen och pluta med munnen utgör
egna tillägg. Antalet ord som kan tas upp i denna uppsats är begränsat, varför de flesta av de valda
orden och uttrycken ligger inom domänerna glädje och tungsinthet/sorg, även om så många olika
nyanser som möjligt inom dessa domäner har försökt uppnås. De ord och uttryck som ligger utanför
dessa två stora grupper valdes för att även få någon representation av andra domäner, som till exempel
missnöjdhet och frustration.
I den här studien undersöks följande 16 svenska ord och uttryck:
Fnittra, fnissa, flina, smila, le, skrocka, fnysa, grina, lipa, gnissla med tänderna, tjuta, snyfa, snörpa på
munnen, pluta med munnen, skratta och gråta.
De 17 kinesiska ord och uttryck som undersöks är följande:
wēixiào (微笑), shǎxiào (傻笑), chīxiào (痴笑), xīpí xiàoliǎn (嘻皮笑脸/嬉皮笑脸), qièxiào (窃笑),
xiào (笑), hāhādàxiào (哈哈大笑), lěngxiào (冷笑), jīxiào (讥笑), chī zhī yǐ bí (嗤之以鼻), gūdūzhe
zuǐ (咕嘟着嘴), yǎo yá (咬牙), juē zuǐ (撅嘴), dū zuǐ (嘟嘴), kū (哭), chuòqì (啜泣) och háotáodàkū
(嚎啕大哭/号啕大哭).
Uttalet är angivet enligt romaniseringssystemet pinyin med tonerna markerade med diakritiska tecken
över varje stavelse och med de kinesiska tecknen inom parentes. Med stöd av ordböckerna utvecklades
en tabell som visar hur de svenska och kinesiska orden och uttrycken motsvarar varandra.

Svenska ord och uttryck

Ord och uttryck på mandarin

Ord inom domänen glädje
skratta

xiào (‟skratta/le‟), hāhādàxiào (‟haha storskratta‟)

skrocka
fnittra

qièxiào(‟skratta/le i smyg‟)

fnissa

shǎxiào (‟skratta/le fånigt‟), chīxiào(‟skratta/le
galet‟)

le

wēixiào (‟skratta/le litet‟)

smila

lěngxiào (‟skratta/le kallt‟)

flina

xīpí xiàoliǎn (‟glatt busigt skratt/leende-ansikte‟),
jīxiào (‟hånskratta/hånle‟)

Ord inom domänen tungsinthet/sorg
gråta

kū (‟gråta‟)

grina

kū (‟gråta‟)

lipa

háotáodàkū (‟haotao storgråta‟)

tjuta

háotáodàkū (‟haotao storgråta‟)

snyfta

chuòqì(‟snyfta‟)

Ö vriga ord
fnysa

chī zhī yǐ bí (‟skratta till otrevligt åt detta med
näsan‟)

snörpa med munnen

gūdūzhe zuǐ (‟snörpa på munnen‟)

gnissla med tänderna

yǎo yá (‟bita tänderna‟)

pluta med munnen

juē zuǐ (‟pluta med munnen‟), dū zuǐ (‟pluta med
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munnen‟)
Tabell 2. Svenska och kinesiska översättningsekvivalenter med ordagrann ö versättning av de
kinesiska ö versättningsekvivalenterna inom parentes.

Som synes består den kinesiska översättningsekvivalenten ofta inte bara av en stavelse eller ett tecken.
Kinesiska ord består ofta av två eller flera tecken. Dock har varje tecken en egen betydelse. Varje
tecken motsvarar en stavelse, vilket medför att varje enskild stavelse i ett ord eller ett uttryck bidrar
med en del eller en modifikation av betydelsen hos uttrycket som helhet. Faktiskt är nästan alla
kinesiska ord och uttryck inom glädjedomänen sammansättningar bestående av en modifierare och xiào
(‟skratta/le‟): qièxiào (‟skratta/le i smyg‟), shǎxiào (‟skratta/le fånigt‟), chīxiào (‟skratta/le galet‟),
jīxiào (‟hånskratta/hånle‟), lěngxiào (‟skratta/le kallt‟), wēixiào(‟skratta/le litet‟) och hāhādàxiào(‟haha
storskratta‟) är alla modifierade varianter av xiào. Eftersom mandarin är ett isolerande språk kan xiào
betyda både ”skratta/le” och ”skratt/leende”. Alla de valda uttrycken är verb utom xīpí xiàoliǎn som är
ett substantiv. Xīpí xiàoliǎn (‟glatt busigt skratt/leende-ansikte‟) är också det enda uttrycket i domänen
som inte är en sammansättning utan en lexikaliserad fras. Ä ven inom gråtdomänen är háotáodàkū
(‟haotao storgråta‟) ett modifierat kū(‟gråta‟), och så även chuòqì (‟snyfta‟) då qì är en synonym till kū.
Uttrycken gūdūzhe zuǐ (‟snörpa med munnen‟), juē zuǐ (‟pluta med munnen‟), dū zuǐ (‟pluta med
munnen‟), yǎo yá (‟bita tänderna‟) och chī zhī yǐ bí (‟skratta till otrevligt åt detta med näsan‟) är inga
sammansättningar utan lexikaliserade fraser precis som sina svenska motsvarigheter. Det är intressant
att notera att de kinesiska orden och uttrycken inom skratt- och gråtdomänerna verkar vara mer
relaterade till varandra är de svenska orden och uttrycken i så måtto att de ses (åtminstone ger orden
det vid handen) som olika former av samma handling: xiào och kū/qì.
Orden och uttrycken är heller inte mappade 1:1 i tabellen, utan en del svenska uttryck kan
översättas till flera olika uttryck på mandarin. Till exempel översätts fnissa till både shǎxiào och
chīxiào, och pluta med munnen till både dū zuǐ och juē zuǐ. Det förekommer också att ett ord på
mandarin har två svenska motsvarigheter, som till exempel är fallet med háotáodàkū som kan betyda
både lipa och tjuta. Det förekommer också att ett svenskt ord inte har någon kinesisk motsvarighet. Att
inga sådana fall återfinns åt andra hållet beror på att urvalsprocessen har utgått ifrån svenska ord och
uttryck för att sedan hitta kinesiska översättningsekvivalenter.

2.2.Metodologi kring definitionsanalysen
Den första av de tre delstudierna är en jämförande analys av ordboksdefinitioner. De olika svenska
orden och uttrycken slogs upp i Nordsteds svenska ordbok och de kinesiska i Xiandai Hanyu cidian.
Definitionerna analyserades sedan var för sig med en kort kommentar om hur handlingen som ordet
beskriver antagligen uppfattas av omgivningen, utifrån definitionernas formulering. Inom varje språk
delades orden och uttrycken in i olika kategorier, som till exempel skrattrelaterade ord och
gråtrelaterade ord. En kort tvärspråklig jämförelse genomfördes också, där dels kategoriindelningen
och dels de påstådda översättningsekvivalenterna på de båda språken jämfördes med varandra.

2.3. Korpusbaserad kollokationsundersö kning
En annan delstudie baseras på en korpusundersökning av de valda svenska och kinesiska orden och
uttrycken. Dessa undersöktes i ”Chinese Internet Corpus”, en korpus med 280 miljoner ord,
sammansatt av Serge Sharoff (tillgänglig på http://corpus.leeds.ac.uk/query-zh.html). En mer
detaljerad redogörelse för hur arbetet med skapa en internetbaserad korpus går till finns i (Sharoff,
2006). För svenska användes den första miljarden ord av korpusen ”Swedish Blog Corpus” (tillgänglig
på http://mumin.ling.su.se/cqpweb/blogs/), som insamlades av Robert Ö stling med hjälp av
bloggsökmotorn Twingly. Mer detaljerade fakta om korpusen återfinns i (Ö stling och Wirén,
kommande).
Målet med korpusundersökningen har varit att utföra en kollokationsanalys och relatera
resultatet av den till informanternas svar. En kollokation kallas ett ord som förekommer tillsammans
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med det valda sökordet med en högre frekvens än vad som skulle kunna förväntas om slumpen fick
styra. I Bieber och Jones (2009:1295) beskrivs det som ”how a word tends to occur together with other
specific words”. I egenskap av att kollokationen förekommer ofta tillsammans med sökordet kan den
säga någonting om sökordets betydelse. Ett sätt att mäta styrkan i en kollokation, eller med andra ord
hur sannolikt det är att kollokationen beror på ett faktiskt semantiskt samband och inte på slumpen, är
Mutual Information (MI). MI kommer från början från informationsteorin; Kenneth Ward Church och
Patrick Hanks (Church och Hanks, 1990) föreslog en tillämpning av metoden för att fastställa graden
av koppling mellan ord. Det enklaste sättet att beräkna MI är genom att dividera den observerade
frekvensen med vilken en kollokation förekommer med sökordet i fråga, med den förväntade
frekvensen (hur ofta man enligt slumpen kan förvänta sig att ordet i fråga skulle förekomma
tillsammans med sökordet) (Biber och James, 2009:1297). Den förväntade frekvensen = (sökordets
totala frekvens i korpusen * kollokationsordets totala frekvens i korpusen) / det totala antalet ord i
korpusen. I och med att MI är en logaritmisk skala så är skillnaden i gemensam information relativt
stor mellan två närliggande värden. Konkret betyder det att ”ett rapporterat MI-värde på 5 innebär att
kollokationen är 25 = 32 gånger vanligare än vad slumpen skulle ge. Omvänt skulle ett värde på -5
betyda att kollokationen är 2-5 = 1/32 så vanlig, alltså 32 gånger ovanligare än slumpen skulle ge.”
(Robert Ö stling, doktorand i datorlingvistik vid institutionen för lingvistik på Stockholms universitet,
privat konversation). Man kan även ta hänsyn till kollokationsspannet vid beräkningen, varvid MI
beräknas:
MI = log ((AB * korpusstorlek) / (A * B * kollokationsspann)) / log(2)
där A = sökordet och B = kollokationsordet (corpus.byu.edu/mutualInformation.asp, observerat 3:e maj
2013). Ju högre MI-värde som erhålls, desto starkare är kopplingen. Det ska också sägas att MIvärdena för kollokationer som har en väldigt låg förekomst i korpusen som helhet kan generera ett högt
MI-värde på grund av denna låga frekvens, varför sådana kollokationer måste tas med en nypa salt
(Biber och Jones, 2009:1298). I ett helt kapitel i sin avhandling diskuterar Stefan Evert (Evert,
2005:från sida 119) på djupet problemet med att få fram användbar information vid låga frekvenser.
I denna uppsats har beräkningen av MI skett automatiskt vid sökningen efter kollokationer i de
två korpora som använts. Ett sökspann om 6 ord användes för både svenska och mandarin, och för de
svenska orden och uttrycken har Simple Query Syntax använts för att få fram alla böjningar av
respektive ord vid en och samma sökning (Hoffmann et al., 2008). För uttrycken pluta med munnen,
gnissla
med
tänderna
och
snörpa
på
munnen
användes
söksträngarna ”pluta[r,de,nde,ndes,]”, ”gnissla* <<5>> tänder*” respektive ”snörp[a,te,ande,andes,t]
<<5>> mun*”. På grund av för litet antal träffar för pluta med munnen söktes endast på pluta. När det
gäller söksträngarna för de senare två uttrycken så fångar de även in uttryck som ”gnissla högt med
tänderna”, ”gnissla tänderna”, ”snörpa surt på munnen” och dylikt. Antalet ord som kan förekomma
mellan gnissla och tänder, respektive snörpa och mun är alltså 5.
En viss rensning av kollokationsresultaten utfördes sedan, där alla kollokationer med ett MIvärde som var negativt eller lika med 0, alla funktionsord (såvida de inte troddes ha relevans för
sökordet, som till exempel åt har för flina), skiljetecken, person- och platsnamn, samt sökordet i sig
när det förekom som kollokation, rensades bort. Ä ven kollokationer som berodde på fasta uttryck
rensades bort i viss mån. Till exempel gjorde uttrycket ”vet inte om man ska skratta eller gråta” att
skratta och gråta kollokerade starkare på svenska än xiào och kū på mandarin, vilket Robert Ö stling
också gjorde mig uppmärksam på. Att rensa bort fasta uttryck visade sig dock vara svårare på
kinesiska, då mer eller mindre fasta uttryck är extremt vanliga där. De mest uppenbara fallen rensades
emellertid bort.

2.4. Intervjuer med modersmå lstalare
Syftet med intervjuerna var att få informanterna att berätta om hur de utvalda orden och uttrycken
användes i deras respektive modersmål, för att därigenom förstå deras semantik. De svenska
informanterna bestog av två kvinnor och tre män, i åldrarna 19, 25, 29, 61 och 22 år och de kinesiska
informanterna bestog av tre kvinnor och två män i åldrarna 23, 28, 32, 28 och 19 år. Alla svensktalande
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informanter kom från Sverige och alla mandarintalande informanter kom från Kina. Intervjuerna hölls
på svenska med de svenska informanterna och på mandarin med de kinesiska informanterna.
Intervjuerna var semistrukturerade på så vis att specifika frågor förbereddes inför dem, men att fri
konversation var tillåten inom ramen för dessa frågor. Intervjuerna utfördes i två omgångar. Från
början var planen att utföra intervjuerna i tre omgångar, men efter den första omgången bedömdes två
omgångar vara tillräckligt eftersom den första varit mycket effektiv och bra svar erhållits på många av
frågorna.
Anledningen till att intervjuer med modersmåstalare valdes som tillvägagångssätt var att jag ville
jämföra hur vanliga talare uppfattar orden i relation till ordens definitioner. Precis som Ye (2006) så är
målet också i denna uppsats att försöka formulera ”vilka känslor och tankar som folk tillskriver en
person X när de säger att denna person uppvisar ett visst ansiktsuttryck Y” (Ye 2006:133), och
intervjufrågorna är utformade utifrån denna målsättning. Det blir då viktigt att få veta under vilka
omständigheter man känner sig på ett viss sätt, varför man känner så, och hur man känner sig när man
utför de olika handlingarna. Det blir också viktigt att veta hur handlingarna uppfattas av andra. Vissa
av orden som undersöks kan ta ett objekt, som skratta (skratta åt någon) medan andra, som gråta inte
kan ta objekt (*gråta åt någon). Sedan finns det andra ord som le som kan ta objekt med preposition (le
mot någon) men inte utan preposition (*le någon). För att ta hänsyn till alla dessa möjligheter har fråga
5 och 6 fått två olika formuleringar.
Den första omgången vi träffades fick informanterna svara på frågorna:
1.
2.
3.
4.
5.

Nämn en typisk situation när man gör så här.
Vad kan man mer göra i en sådan situation?
I vilka andra situationer kan man göra så här?
Vad får dig att göra så här? Vad känner du då?
Hur känns det för dig när någon gör så mot dig? / Hur känns det för dig när du ser någon göra så
här? Vad tänker du om den personen?
6. Vad tänker du om folk som gör så mot andra? / Vad tänker du om folk som gör så här?
7. Vad brukar folk tänka om folk som gör detta?
8. Håller du med om ordboksdefinitionen?
Efter att intervjuerna genomförts lyssnades de igenom och transkriberades. Resultatet sammanställdes
sedan och de svar som stack ut mest från majoritetens samlades ihop inför den andra
intervjuomgången. Informanterna fick då ta del av de utstickande svaren och kommentera dem. Detta
ledde slutligen till en del korrigeringar av deras tidigare åsikter; vissa av de andras svar höll de med
om fast de inte hade tänkt på det tidigare, vissa gånger tog de tillbaka ett tidigare uttalande, och vissa
gånger uttryckte de att de inte höll med om vad de andra hade sagt. Till slut framträdde en mer
enhetlig bild och resultaten sammanställdes igen. I transkriptionen markeras vem som säger vad på
följande vis:
För svenska:
A = Kvinna, 25
B = Man, 61
C = Man, 22
D = Man, 29
E = Kvinna, 19
För mandarin:
A = Kvinna, 28
B = Man, 19
C = Man, 28
D = Kvinna, 23
E = Kvinna, 32
Dock kommer ingen vidare analys av informanternas svar att företas vad gäller kön och ålder.
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En av informanterna, en 19-årig kinesisk man, var på grund av tidsskäl tvungen att avbryta den
första intervjun efter halva tiden. Dock har han varit med på den andra intervjuomgången samt tagit
del av och kommenterat ordboksdefinitionerna för alla uttryck.

3. Resultat och analys
3.1. Definitionsanalys
Nedan listas definitionerna (inom citationstecken) för de svenska och kinesiska orden och uttrycken
enligt Nordsteds ordbok respektive Xiandai Hanyu cidian, tillsammans med min egen korta tolkning
för varje ord och uttryck strax under definitionen. Denna analys utgör dels en egen delstudie, men
fungerar också som en utgångspunkt och hypotes att jämföra övriga resultat mot.
3.1.1. Svenska ord och uttryck

De svenska orden och uttrycken kan delas in i grupper för skrattrelaterade ord, leenderelaterade ord,
missnöjesrelaterade ord, samt övriga ord. I den första gruppen, skrattrelaterade ord, befinner sig
skratta, skrocka, fnittra och fnissa.
GRUPP 1, SKRATTRELATERADE ORD
Skratta: ”(reflexmässigt) uttrycka känsla av munterhet eller glädje genom stötvis kommande ljud i
kombination med glatt ansiktsuttryck.”
-Skratta är liksom le nedan ett oerhört brett begrepp, och det är svårt att säga någonting generellt om
det utifrån definitionen. Skratta torde vara ett samlingsegrepp under vilket fnissa, fnittra med flera kan
sorteras.
Skrocka: ”skratta dovt och vanl. av annan orsak än glädje. Äv. i fråga om likn. djurläte”
-Skrocka är svårt att sätta fingret på. Definitionen ger vid handen att det kanske är lite uppgivet, att
man skrattar åt någonting som gått fel eller liknande.
Fnittra: ”skratta dämpat och ihållande på ett nervöst eller retsamt sätt”
-Detta ger en aning om att det kan uppfattas som irriterande och tyda på bristande disciplin.
Fnissa: ”skratta halvkvävt”
-Beskrivningen ”halvkvävt” tyder på att man försöker dölja sitt fnissande.
Här kan man se en skillnad i ljudvolym, där skratta och skrocka är mer ohämmade skratt medan fnittra
och fnissa är ”dämpat” respektive ”halvkvävt”. Skratta och skrocka skiljer sig i fråga om skrattljudets
kvalitet och orsaken bakom skrattandet: skrockandet sägs inte vara orsakat av glädje. Fnittra sägs
vara ”ihållande” och”retsamt” medan fnissa inte beskrivs vad gäller duration eller hur folk uppfattar
det.
Nästa grupp är leenderelaterade ord, där orden le, smila och flina ingår.
GRUPP 2, LEENDERELATERADE ORD
Le: ”låta mungiporna dra sig utåt-uppåt som tyst tecken på munterhet eller vänlighet”
-Det är svårt att säga någonting om le, som är ett väldigt brett och generellt begrepp. Definitionen är
också väldigt allmänt hållen (jfr. med skratta ovan).
Smila: ”(små)le, ibl. Spec. Småle (eller bete sig) inställsamt”
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-Smila uppfattas förmodligen som onaturligt och inställsamt. Uttryck som ‟smilfink‟ tyder på det.
Flina: ”le på ett mindre vackert sätt, ofta försmädligt”
-Enligt definitionen kan flinet både vara ett eventuellt lite fånigt leende, men uppfattas förmodligen
också ofta som otrevligt.
Här råder en liknande situation som i gruppen skrattrelaterade ord: le är det övergripande begreppet
medan smila och flina har ytterligare specifikationer som ”bete sig inställsamt” och ”mindre vackert
[...] försmädligt”.
I gruppen gråtrelaterade ord ingår orden gråta, grina, lipa, tjuta och snyfta.
GRUPP 3, GRÅ TRELATERADE ORD
Gråta: ”Fälla tårar särsk. p.g.a. sorg el. smärta e.d. men äv. av andra orsaker, t.ex. av glädje.”
-Gråta är återigen mycket brett, och fyller samma funktion som skratta gör inom sin domän.
Grina: 1”gråta vard.” 2 ”skratta vard. Refl. äv. försöka se glad ut trots att man inte är det,<med
partikeln upp>” 3”förvrida ansiktet (särskilt munnen) särsk. som tecken på avsmak e. d. <syn
grimasera>. Ä v. utvidgat och bildligt.
-Min känsla är att grina åtminstone i talspråket används mest i den första bemärkelsen. Dessutom har
det något av en negativ klang; om man tycker att gråten är onödig kan den beskrivas som grinande.
Dock finns även uttryck som grina illa och liknande, vilka tillhör definition nummer tre.
Lipa: ”gråta ofta ljudligt och av relativt obetydlig anledning vard.”
-Denna definition stämmer överens med min uppfattning av ordet.
Tjuta: ”ge ifrån sig ett starkt, genomträngande ljud ihögt tonläge om person, djur el. annan företeelse:
sirenerna tjöt. Äv. ngt utvidgat (ljudligt) storgråta”
-Både tjuta och storgråta torde vara något nedsättande.
Snyfta: ”gråta tyst och med stötvisa andetag genom näsan”
-Gråt tyder i allmänhet på att man är ledsen. Att gråta tyst kan bero på att man inte vill att andra ska
höra och se att man gråter.
I denna grupp är gråta återigen det övergripande begreppet. Grina i bemärkelsen gråta sägs vara en
vardaglig benämning på det samma, lipa är gråt av en ”obetydlig anledning” och tjuta är att storgråta.
Snyfta skiljer ut sig genom att det är en tyst gråt, som sker genom näsan.
Nästa grupp är missnöjesrelaterade ord. Den består av fnysa och snörpa på munnen.
GRUPP 4, MISSNÖ JESRELATERADE ORD
Fnysa: ”häftigt och ljudigt andas ut genom näsan som tecken på missnöje el. förakt. Även överfört visa
missnöje på föraktfullt sätt: ‟det är inget att fnysa åt‟. Äv. om djur”, ”andas ut ljudigt när man är
missnöjd eller föraktfull”
-Fnysa tyder på förakt och missnöje.
Snörpa på munnen: snörpa: ”dra ihop så att rynkor uppkommer, spec. äv. med avs. På mun, vanl. med
bibetydelse av missnöje e.d.”
-Att snörpa på munnen uppfattas förmodligen som mycket otrevligt och den stereotypa snörparen är
förmodligen en äldre ‟fin‟ dam.
Fnysa sägs vara något som görs som tecken på missnöje eller förakt, medan snörpa på munnen bara
beskrivs med ”missnöje e.d.”. Vi vet inte vad som kan innefattas av detta ”e.d.” och de två uttrycken är
förmodligen väldigt närliggande.
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Gruppen övriga ord och uttryck består av de orelaterade orden gnissla med tänderna och pluta
med munnen.
GRUPP 5, Ö VRIGA
Gnissla med tänderna: Gnissla: ”avge ett ljust, skärande, utdraget ljud i omgångar, oftast när osmorda
metall-el. träytor rör sig mot varandra. Ä v. åstadkomma gnissel med: gnissla tänder. Ä v. bildligt i
fråga om svårigheter vid samarbete e.d.”
-Att man kan gnissla med tänderna när det uppkommer svårigheter vid samarbete tyder på frustration,
alltså att man inte har möjlighet att lösa problemet just nu.
Pluta med munnen: pluta: ”vanl. med prep. med, skjuta fram läpparna, <syn. truta>”
-Denna definition är återigen väldigt mekanisk. Min uppfattning är att man plutar med munnen mest i
samband med pussande.
3.1.2. Ord och uttryck på mandarin

Nedan listas vidare definitionerna för de kinesiska orden och uttrycken enligt Xiandai Hanyu cidian,
översatta till svenska av mig. Definitionerna i kinesiskt original återfinns i bilagorna. Oden och
uttrycken kan delas in i skratt- och leenderelaterade ord, gråtrelaterade ord, ord relaterade till ilska,
samt övriga. I den första gruppen skratt- och leenderelaterade ord ingår xiào, hāhādàxiào, wēixiào,
shǎxiào, chīxiào, qièxiào, xīpí xiàoliǎn, jīxiào och lěngxiào.
GRUPP 1, SKRATT- OCH LEENDERELATERADE ORD
Xiào: ”Uppvisa ett glatt ansiktsuttryck, utstöta ljud av glädje”
-En neutral formulering för ett neutralt ord med troligtvis neutrala eller positiva konnotationer.
Hāhādàxiào: ”Onomatopoetiska hā beskriver ljudet vid skratt (används oftast upprepat): hāhādàxiào”
-Hāhādàxiào liknar xiào men är mer iögonfallande.
Wēixiào: ”1. Ett icke-iögonfallande xiào: ett leende uppenbarade sig i ansiktet. 2. Att xiào på ett icke
iögonfallande, ljudlöst vis: att le vackert, att titta tillbaka med ett leende.”
-På mandarin utgör xiào ett kontinuum mellan vad vi på svenska kallar skratta och le. Med förledet
wei1 (‟mycket litet‟) klarläggs det att det här handlar om ett litet xiào, alltså ett leende.
Shǎxiào: ”Meningslöst och oupphörligt skrattande”
-Att skratta oupphörligt och till synes utan anledning kan nog ge ett lite frånkopplat och dumt intryck.
Det kan förstås också vara en motsvarighet till svenska fnittra, särskilt om man anser att det är
barnsligt fjortisbeteende.
Chīxiào: ”Shǎxiào”
-Eftersom chi1 (‟dum‟, ‟galen‟) är ett starkare ord än sha3 (‟dum‟, ‟enfaldig‟), så torde chīxiào inte
betyda exakt samma sak som shǎxiào.
Qièxiào: ”Qiè: i smyg: skratta i smyg”
-Att man skrattar i smyg tyder på att man vill dölja sitt skratt från andra. Det kan eventuellt vara på
grund av att man skrattar av en icke accepterad anledning eller vid ett olämpligt tillfälle.
Xīpí xiàoliǎn: ”beskriver en busig och oseriös min”
-Denna definition påminner om den för svenska flina, bortsett från försmädligheten. Att xīpí xiàoliǎn i
formella eller allvarliga sammanhang kan nog verka förargande på omgivningen.
Jīxiào: ”Sarkasm och förlöjligande: Gör inte narr av andras brister utan hjälp entusiastiskt till”
-Av definitionen att döma verkar jīxiào ha mer gemensamt med att hånskratta än något annat.
13

Lěngxiào: ”Har en betydelse av ironi, missnöje, otålighet, obryddhet/förakt. Att skratta/le för att man
inte håller med, el. av ilska: ha ett kallt leende hängandes vid mungipan”
-Skillnaden jämfört med jīxiào verkar vara falskheten, och det uppfattas förmodligen som lite
obehagligt.
Som tidigare nämnt är alla dessa modifierade former av just xiào. De är alltså le/skratta stort (haha),
litet (le), fånigt, galet, i smyg, på ett busigt sätt, förlöjligande/hånande och kallt.
Nästa grupp är gråtrelaterade ord som innehåller orden kū, háotáodàkū och chuòqì.
GRUPP 2, GRÅ TRELATERADE ORD
Kū: ”Att fälla tårar p.g.a. smärta, sorg el. upprördhet, ibland åtföljt av ljud: gråta, säga gråtandes,
storgråta”
-Liksom på svenska verkar kū vara en neutral beskrivning av gråt.
Háotáodàkū: ”Hao2tao2: beskriver högljutt gråtande: háotáodàkū”
-Högljutt gråtande kan förmodligen bero på både verklig ledsenhet som tar sig ett kraftfullt uttryck,
och på en obetydlig anledning.
Chuòqì: ”gny; gråta stötvis: snyfta oupphörligt”
-Detta är förmodligen någonting man gör när man är ledsen. Möjligen är det inte samma gradskillnad i
ledsenhet mellan kū och chuòqì, som mellan gråta och snyfta?
Denna grupp består också av olika sorters kū (eller synonymen qì), som är det generella begreppet.
Háotáodàkū är ett ”högljutt gråtande” medan chuòqìär ett stötvis gråtande.
Gruppen ord relaterade till ilska består av gūdūzhe zuǐ, juē zuǐ och dū zuǐ.
GRUPP 3, ORD RELATERADE TILL ILSKA
Gūdūzhe zuǐ: Gūdū:”Pluta, utbukta (munnen): Han blev arg och gūdū:ade med munnen och pratade
inte på halva dagen/väldigt länge”
-Detta verkar snarare vara relaterat till svenskans ”trula”. Det kan kanske verka som ett förargande
eller barnsligt beteende.
Juē zuǐ: Juē: ”Pluta: 1: juē zuǐ, juē med svansen. 2: Göra någon generad; att juē (här ‟skälla ut‟)
någon.”
-Vad gäller den första definitionen så är den mer neutral än gūdūzhe zuǐ.
Dū zuǐ: ”Dialektalt. Att skjuta fram; dū, pluta: när pojken hörde att han inte fick åka, blev han så arg
att han plutade med munnen och var tyst.”
-Dū zuǐ kan eventuellt vara en dialektal variant av gūdūzhe zuǐ, och torde då väcka samma känslor och
associationer.
Medan gūdūzhe zuǐ och dū zuǐ har näst intill identiska definitioner verkar juē zuǐ vara mer neutralt då
det endast har en neutral definition om plutande i första hand. En andra betydelse är att skälla ut, vilket
ju är något man kan göra när man är arg.
Den sista gruppen övriga består av chī zhī yǐ bíoch yǎo yá.
GRUPP 4, Ö VRIGA
Chī zhī yǐ bí: ”Att blåsa ut luft med näsan, som ett tecken på förakt.”
-Den här defninitionen skiljer sig från svenska fnysa i det att den inte tar upp missnöje som en
anledning till handlingen.
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Yǎo yá: ”1. Att hårt bita samman tänderna p.g.a. extrem vrede eller när man uthärdar stark smärta.
2. Mala med tänderna i sömnen p.g.a problem med matsmältningen e.d.”
-Skillnaden jämtemot den svenska motsvarigheten gnissla med tänderna ligger i anledningen till
handlingen. Dock verkar de båda ha att göra med att man står ut med något.
Den största skillnaden i gruppindelningen mellan de svenska och de kinesiska orden och uttrycken är
att för mandarin så har grupperna skrattrelaterade ord och leenderelaterade ord slagits samman på
grund av ordet xiào som kan betyda både le/leende och skratt/skratta. Bland de svenska orden och
uttrycken finns också en grupp missnöjesrelaterade ord, medan det bland de kinesiska orden och
uttrycken finns en grupp med ord relaterade till ilska. Detta då juē zuǐ, dū zuǐ och gūdūzhe zuǐ alla
hade definitioner relaterade till ilska. Juē zuǐ och dū zuǐ översätts båda till pluta, men uttrycker enligt
definitionerna ilska vilket pluta inte gör på svenska. Dū zuǐ inom samma kategori översätts till snörpa
på munnen som enligt den svenska definitionen är relaterat till missnöje.

3.2. Kollokationsresultat
Här presenteras resultaten av kollokationsundersökningen. De 10 första kollokationerna för vart och
ett av orden och uttrycken presenteras, förutom för de ord som inte kommit upp i så många godkända
kollokationer efter att urvalet enligt förklaringen i metoddelen gjorts. I samband med presentationen
av kollokationsresultaten kommer även en del exempel på meningar som representerar den mest
typiska användningen av sökordet att redovisas. I bilagorna återfinns en längre tabell med de 20
vanligaste kollokationerna för varje sökord. Alla exempel som presenteras i detta avsnitt kommer från
sökningar i korpusen Swedish Blog Corpus för svenska och Chinese Internet Corpus för mandarin.
3.2.1. Svenska kollokationer

GRUPP 1, SKRATTRELATERADE ORD
Nedan i tabell 3 presenteras kollokationsresultaten för gruppen skrattrelaterade ord.
Om man ser till skratta verkar det vara en väldigt intensiv handling, man skrattar till man kiknar
och man skrattar ihjäl sig (här felstavat som”igäll”). Det fanns även exempel på att man skrattar så att
man blir harmynt, som också måste tolkas som att man skrattar väldigt mycket och kraftigt. Skratta
visade sig också ha ett fåtal ‟negativa‟ kollokationer i ”hånfullt” och ”elendet” (se bilaga 2), vilket inte
var fallet för xiào. Exempel (1) visar en typisk mening innehållandes skratta.
(1) Sedan mitten av veckan har jag ätit, ätit och åter ätit, slappat, sett på 3D-film och träffat goda
vänner och skrattat tills jag kiknat.
Skrocka verkar förknippas med nöjdhet och även ordet ”förtjust” förekommer. ”Doktorn”
och ”gubben” antyder att det kanske är något äldre människor gör i högre utsträckning än unga, och
kanske män oftare än kvinnor. Exempel (2) illustrerar detta. Kollokationen ”glatt” motsäger
ordboksdefinitionens påstående om skrockandet som varandes ”av annan orsak än av glädje”. Om än
orsakat av glädje kanske skrockandet ändå har inslag av nöjdhet på någon annans bekostnad, vilket
exempel (3) illustrerar. Det fanns också många exempel på när man skrockade igenkännande om en
negativ situation (4).
(2) Jag sade att du var mina drömmars man!
ja, men inte att du hade drömt de drömmarna på grund av blommor under kudden vid
midsommar.
– Näe, då hade du väl trott att jag var galen.
– Näe, det upptäckte man ju några år senare!
Hö, hö, hö!
Skrockade gubben.
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– Gubbstrutt!
Sa mormor och log.
(3) Vi som röstar blått skrockar belåtet och ser fram emot ännu en valseger.
(4) Några kollegor skrockar fönöjt och tycks känna igen sig i den av Zaremba beskrivna
motsättningen mellan ”fri undervisning” och ”faktakunskap”.
Fnittra och fnissa å sin sida är svåra att skilja åt utifrån kollokationsresultaten. Det är också
intressant att ordet ”tonåringar” kollokerar med fnittra men inte med fnissa. Att ”skadeglatt”
kollokerar med fnissa får också betraktas som en överraskning sett till resultaten från
definitionsanalysen. Dock sträcker sig kollokationerna för fnissa över både negativt och positivt
klingande ord, vilket gör att det ändå kan betraktas som relativt neutralt. Exempel (5) visar ett typiskt
exempel för fnittra. Ä ven då fnittrandet var förtjust kunde det också uppfattas som retsamt (6). (7)
illusrrerar ett av sätten som fnissa kan användas på, hämtat under kollokationen ”generat”.
(5) Jag pratar om när vi dansar till Lady Gaga och slänger koftorna på golvet och fnittrar sådär
hysteriskt som bara vi kan.
(6) Bobbie förebrådde honom, men han fnittrade bara förtjust.
-Ä n sen då? Sa han.
(7) När barnen var mindre fnissade dom halvt generat åt sina föräldrar som alltid kramades.
skratta

skrocka

fnittra

fnissa

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation

MI

kiknat

9.39

belåtet

12.70

hysteriskt

skadeglatt

10.04

8.96

förnöjt

12.55

generat

9.4

8.82

nöjt

10.37

förtjust

8.15

igenkännande

stigen

8.56

hejdlöst

8.07

hejdlöst

8.60

8.50

hö

7.50

nervöst

8.05

suckat

8.55

8.32

förtjust

7.04

ömsom

7.69

hysteriskt

8.55

häxskratt

8.25

doktorn

6.65

surrade

7.07

belåtet

8.52

harmynt

8.2

glatt

6.49

skojade

6.88

förnöjt

8.47

nojsade

7.92

gubben

5.75

glatt

6.03

okontrollerat

7.96

7.90

skratt

5.48

tonåringar

kittlande

7.94

gapp (gap)
kiknade
harmynta
Kiknar
komedins

Igäll

8.6

9.46

5.9

generat

9.13
8.8

Tabell 3. Kollokationer fö r de svenska skrattrelaterade orden, från Swedish Blog Corpus.

GRUPP 2, LEENDERELATERADE ORD
Vidare presenteras de leenderelaterade orden i tabell 4. Dessa kollokationsresultat stämmer bättre
överens med definitionsanalysen. Le uppvisar kollokationer från så pass olika kategorier att det är
svårt att säga någonting om det, vilket bekräftar att det är väldigt brett. Exempel (8) med två olika
beskrivningar av ordet inom samma mening visar på just leendets mångsidighet.
(8) Känner fortfarande att jag behöver henne alltför mkt, ngn som gör livet spännande och random
igen. Ngn som definitivt kommer se till att jag får ett ärligt leende istället för påklistrat!
Smila har kollokationer som ”brett”, ”rejält” och ”försökte” som kan tyda på ett konstlat leende.
Vi har också ”upp” som i ”smila upp”. Precis som partikeln ”upp” tyder på en viss onaturlighet i
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ordbokens andra definition av grina, som lyder ”[...] äv. försöka se glad ut trots att man inte är
det,<med partikeln upp>”, kan ”smila upp” tyda på att handlingen är konstlad. Även ”kameran” leder
oss in på denna tolkning; man kan smila upp sig framför kameran till exempel. Exempel (9) och (10)
stödjer denna tolkning.
(9) Och visst är det skönt att inte behöva smila upp sig och kladda med en massa smink och skit varje
dag.
(10) ”Samla er allihopa så jag får ta en bild!” Släktingarna trycker ihop sig och smilar mot
kameran, förutom några som snabbt glider iväg. Känner du igen det?
Flina kollokerar med ord som ”illmarigt”, ”retsamt”, ”hånfullt” och ”elakt” men också
med ”generat” och ”rodnande” samt ”förnöjt”, ”belåtet” och ”fånigt”. Det verkar handla om två olika
sorters flina här: en retsam och elak och en smådum och förnöjd. Detta stämmer väl överens med
det ”mindre vackra” leendet ur ordboksdefinitionen, men bara den första av de två sorterna flina kan
tillskrivas beskrivningen ”försmädligt”. Exempel (11) och (12) illustrerar den första versionen och
exempel (13) den andra. Det kan förstås hävdas att flinande av genans också beror på att man tycker
sig ha gjort något fel, och att de båda sorterna av flin då har samma orsak men att det blir retsamt först
när man flinar åt någon annan.
(11)

Han hånar mig, flinar elakt och är totalt nonchalant.

(12) Den muskulöse killen, som troligen hette Emmett, fortsatte flina retsamt och tittar oförstående
tillbaka på Bella.
(13)

Läser om Japan i ‟Corren‟ och flinar lite generat över hur jag reagerar. Så dumt...
le

smila

flina

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation

bländvitt

10.17

brett

7.06

Illmarigt

10.97

illmarigt

10.03

lé

5.77

retsamt

9.97

5.3

belåtet

9.81

MI

förbindligt

9.64

kameran

sardoniskt

9.63

rejält

4.94

hånfullt

9.63

majsol

9.58

skratta

4.94

generat

9.54

spjuveraktigt

9.48

medans

4.52

förnöjt

8.99

guldbruna

9.41

ögonen

4.20

rodnade

8.67

pillimariskt

9.18

försökte

4.1

elakt

8.3

påklistrat

8.98

omkring

4.01

nöjt

7.69

tandlöst

8.92

upp

3.79

fånigt

7.31

Tabell 4. Kollokationer till de svenska leenderelaterade orden, från Swedish Blog Corpus.

GRUPP 3, GRÅ TRELATERADE ORD
Tabell 5 nedan presenterar de gråtrelaterade orden.
grina

gråta
Kollokation
sorgetårar

MI
8.86

Kollokation

lipa
MI

krokodiltårar

8.34
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Kollokation
barnunge

MI
9.34

krokodiltårar

8.74

skvätt

7.69

lipar

9.22

tårkar

8.30

oturen

7.28

fosterställning

7.14

otröstligt

8.02

skrikit

6.78

sill

6.17

skvätt

8.01

gnällt

6.52

skvätt

6.0

lyckotårar

7.89

hejdlöst

6.03

blödig

5.94

glädjetårar

7.88

fosterställning

5.98

ihjäl

5.45

tårana

7.75

skrek

5.94

gris

5.45

svätt

7.56

skrika

5.86

fotografen

5.37

hulkat

7.55

gnäller

5.84

sönder

5.16

tjuta

snyfta

Kollokation

MI

Kollokation

MI

billarm

11.46

hulkar

11.64

sirener

11.18

hulkade

11.14

sirenerna

10.88

uppgivet

8.9

brandalarm

10.85

högljutt

8.07

brandvarnaren

10.76

hysteriskt

6.82

Brandalarmet

10.25

grät

6.36

brandlarmet

9.63

hördes

6.36

siren

9.42

gråter

6.21

larmet

9.37

sömnen

5.86

tjöta

9.15

tårarna

5.57

Tabell 5. Kollokationer fö r de svenska gråtrelaterade orden, från Swedish Blog Corpus.

Jag vill först kommentera gråta i relation till grina och lipa. Till att börja med är kollokationerna för
gråta varierade; de sträcker sig från ”otröstligt” till ”glädjetårar” till ”krokodiltårar”. Man kan gråta sig
till sömns, gråta floder eller bara gråta en skvätt. Exempel (14) nedan illustrerar bredden i ordet gråta.
För grina finns inget glädjerelaterat kvar, utan man har istället ”otur” och dessutom kan man
grina ”hejdlöst” och dessutom ”skrika”. Kollokationen ”gnällt” antyder också att grinandet kan
uppfattas som gnälligt eller onödigt. För lipa tillkommer ”barnunge” och ”blödig” vilket kan antyda
att lipande uppfattas som att man gråter av en obetydlig anledning. Det är inte lätt att skilja mellan
grina och lipa men utifrån ovanstående resultat kan en tanke vara att grina är något man gör när man
ställer till med en scen/gråter och skriker över någonting obetydligt, medan lipa är något man gör när
man blivit rörd över något och är ”blödig”. Exempel (15) och (16) visar typiska exempel på
användningen av grina respektive lipa. Sist men inte minst har vi ”sönder” som kolloktion till lipa;
att ”lipa sönder” visade sig vara ett vanligt uttryck på svenska bloggar (17), vilket var en nyhet
åtminstone för mig!
(14) Vad som helst kan få mig att gråta. Glädjetårar eller sorgetårar eller vilka jäkla tårar som
helst.
(15) Mitt hjärta har varit som en vakuumförpackad paltförpackning, allt rinner av, alla känslor
ALLT. Men i Onsdags/Torsdags sprack den förpackningen å alla känslor strömmade ut. Har
aldrig grinat, skrikit å snorat så mycket som då.
(16)

Jag tycker att jag är blödig och lipar för ingenting. Jag är helt galet känslig.
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(17) jag säger bara det .. det är verkligen helt okej att gråta. alltså .. jag lipade typ sönder när jag
kollade på denna
Kollokationerna till tjuta i bemärkelsen storgråta var i minoritet i jämförelse med dem som
syftade på tjuta som ett larm eller liknande gör, vilket också tabellen ovan gör tydligt. Först långt ner
på listan på platserna 31, 42 och 43 återfinns ”förtjusning”, ”skratt” och ”glädje”. Sedan
kommer ”gnäller” på plats 54,”ungen” på plats 83 och till sist ”tårar” på plats 134. Med detta om
underlag skulle man kunna säga att tjuta i första and är någonting som larm och sirener gör, och att när
människor gör det gör de det antingen i förtjusning eller när de gråter högljutt och gnälligt, kanske lite
som en unge. Exempel (18) och (19) illustrerar tjuta i bemärkelsen storgråta.
(18)

Liten är som en igel på mig och gnäller och tjuter.

(19) visst, man kan inte alltid hålla handen, men att låta ungen tjuta som en siren på ica maxi i 40
minuter kan ju inte vara hälsosamt.
Snyfta skiljer sig från gråta i det att det kollokerar med ”hulka”, vilket säkert har att göra med
den stötvisa andningen som togs upp i ordboksdefinitionen. Snyfta behöver inte vara någon lågmäld
aktivitet, utan kan enligt dessa resultat vara både ”högljudd” och ”hysterisk”, som exempel (20) och
(21) visar.
(20)

jag snyftade och hulkade ett bra tag innan jag klev upp och torkade både snor och tårar.

(21) Marie började snyfta hysteriskt. Hon skakade och stora, blanka tårar trillade ner för kinderna.

GRUPP 4, MISSNÖ JESRELATERADE ORD
Nu presenteras de missnöjesrelaterade orden, som består av fnysa och snörpa på munnen. Tabell 6
visar deras kollokationsresultat.
fnysa
Kollokation MI

snö rpa på
munnen
Kollokation MI

föraktfullt

13.53

munnen

fnys

11.41

ihop

6.73

frustade

11.01

hon

3.55

11.68

nysa

9.46

på

2.73

ilsket

8.78

lite

1.81

överlägset

7.79

och

1.57

tanten

6.84

med

1.39

näsan

5.93

åt

5.61

brukade

5.3

Tabell 6. Kollokationer till de svenska missnö jesrelaterade orden, från Swedish Blog Corpus.

Precis i linje med definitionsanalysen har fnysa ”föraktfullt” som första kollokation. Man kan göra
det ”ilsket” eller ”överlägset”. Det mest intressanta av allt tycker jag däremot är att ”tanten” verkar ha
en så pass stark semantisk koppling till fnysa som resultaten antyder. (22) och (23) är exempel på ordet
fnysas användning.
(22)

Han fnös överlägset och tyckte det Mendel-Enk sa var trams.
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(23)

Utan att hon vände sig om hörde jag bara en fnysning från tanten.

När det gäller snörpa på munnen var sökträffarna inte tillräckligt många för att generera många
intressanta kollokationer. Vad som kan ses från tabell 6. ovan är att snörpa ofta används i
frasen ”snörpa ihop” och att uttrycket också kan användas med prepositionen ”med” istället för ”på”.
Snörpa på munnen är möjligtvis också någonting som inte är främmande för tanter; exempel (24) är en
av meningarna som kom upp vid sökningen. Ä ven om surhet och missnöjdhet var den vanligaste
kontexten för uttrycket, var de dock inte de enda: meningar som (25) och (26) förekom också. Utifrån
detta verkar det som om snörpa på munnen även har börjat användas som en neutral beskrivning av
ansiktets rörelse, utan någon förutfattad idé om surhet eller missnöjdhet.
(24)

[...] tanten snett framför mig blängde surt och snörpte ihop munnen till en sur skrynkla

(25)

[...] snörpte oskyldigt ihop munnen och viftade med sina små simpla pappersmuggar [...]

(26)

Jag brukar svara med att snörpa sexigt med ena mungipan [...]

GRUPP 5, Ö VRIGA
I tabell 7 presenteras till sist gruppen övriga ord, som består av gnissla med tänderna och pluta
med munnen, här endast pluta på grund av att det genererade fler intressanta träffar än det längre
uttrycket, som nämnt i metoddelen. Gnissla med tänderna verkar framför allt vara någonting man gör i
sömnen; man gör det i ”sömnen” på ”natten” och så kan man ”snarka” i samband med det; ”snarka och
gnissla tänder” var en återkommande fras. Ingenting i kollokationerna tyder på frustration eller
någonting gällande svårigheter vid samarbete, men det kan ju också vara så att de frustrationer och
problem man upplever på sin vakna tid yttrar sig i gnisslande med tänderna i sömnen. Pluta i sin tur är
relaterat till munnen så klart, men också läpparna och specifikt underläppen. Det är också relaterat till
pussande. Exempel (27) och (28) illustrerar typiska användningar av gnissla med tänderna och pluta.
Dessutom visade vissa exempel på pluta på en barnslig trulighet, som när man vill ha någonting men
inte får det (29).
(27)

Kommer bli en spännande natt, jag snarkar och hon gnisslar tänder.

(28) När vi säger puss så plutar han med munnen & pussar oss, då blir hon så glad eller om han
spontant kommer & kryper upp i hennes knä i soffan.
(29) Neeej, det gör jag inte för vi måste ha precis en sån ju!!! Sa hon och plutade med underläppen
så att hon såg ut som en förvuxen 3-åring.

gnissla med
tänderna
Kollokation
MI

Kollokation MI

snarkar

9.76

underläppen

12.44

nätterna

7.48

läpparna

11.58

sömnen

7.25

munnar

11.12

hemska

6.38

munnen

9.65

natten

5.08

läppar

9.63

börjat

3.55

mun

9.05

sina

3.34

läppen

8.18

mellan

2.31

med

3.56

pluta
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började

2.29

små

3.53

börjar

2.17

Puss

2.97

Tabell 7. Kollokationer till svenska gruppen övriga, från Swedish Blog Corpus.

3.2.2. Kinesiska kollokationer

GRUPP 1, SKRATT- OCH LEENDERELATERADE ORD
I tabell 8 nedan presenteras kollokationerna för gruppen skratt- och leenderelaterade ord.
xiào (’skratta/le’)

hāhādàxiào (’haha
storskratta’)

Kollokation

MI

Kollokation

颜作 (’ansiktet uppvisar’)

11.03

高兴处 (’det roliga’)

wēixiào (’skratta/le
litet’)

MI
13.34

破涕 (’slutade gråta’)

10.78

听罢 (’höra färdigt’)

11.52

露齿 (’blotta tänderna’)

10.57

引得 (’göra så att’)

11.31

10.49

相视 (’se på varandra’)

11.12

10.47

逗 (’reta(fram)’)

10.86

前仰后合 (’vagga fram och
tillbaka’)
前俯后仰 (’vagga fram och
tillbaka’)
咧嘴 (’sprucken mun’)

10.34

抿嘴 (’hålla för munnen’)

10.32

乐不可支(’så munter att
man inte kan stå upp’)
乐得 (’så munter så att’)

噗哧 (’brista ut i’)

10.28

忍俊不禁 (’kan inte hålla
sig från att skratta’)

扑哧 (’brista ut i’)

10.24

禁不住 (’kan inte hålla sig’)

粲然 (’strålande’)

10.12

说罢 (’säga färdigt’)

shǎxiào (’skratta/le fånigt’)
Kollokation

MI

直是 (’alltid’)

13.17

咧嘴 (’sprucken mun’)

11.41

咧开 (’spricka upp’)

11.22

咯咯 (gégé, härmar skratt)

10.82

嘿嘿 (hēihēi, härmar skratt)

10.67

赫赫 (hèhè, härmar skratt)

10.53

一个劲
(’oupphörligt’, ’frenetiskt’)
痴痴 (’dumdumt’, ’idiotiskt’)
无缘无故 (’utan anledning’)
冲着 (’mot’)

Kollokation
不对头 (’något står
inte rätt till’)
咯咯 (gégé,
beskriver skratt)
呆滞 (’slö’)

MI

破颜 (’brista ut i’)

12.28

面露 (’ansiktet
uppvisar’)
绽出 (’brista ut i’)

10.16

会心
(’igenkännande’)
职业性
(’professionellt’)
漾起 (’krusa
upp’)
颔首 (’nicka’)

9.63

漾出 (’krusa ut’)

10.23

9.6
9.51

chīxiào (’skratta/le
galet’)

Kollokation

面带 (’på
ansiktet’)
浅浅 (’grunt’)

10.9
10.56
10.55
10.5
10.4
10.36
9.96
9.9
9.53

qièxiào (’skratta/le i smyg’)

MI

Kollokation

MI

14.15

暗自 (’för sig själv’)

12.64

13.57

嗤 (’skratta otrevligt’, ’flina’)

11.22

13.32

不已 (’oupphörligen’)

11.09

满嘴 (’med hela
munnen’)
神经质 (’stirrig’)
想方设法 (’komma
på en lösning’)

13.2

掩 (’hålla för’)

11.02

13.13

暗暗 (’i smyg’)

10.72

12.74

连连 (’oavbrutet’)

10.62

10.38

傻瓜 (’dumbom’)

12.44

一旁 (’vid sidan om’)

9.75

10.21

时而 (’ibland’)

12.32

无知 (’ignorant’)

9.66

偷偷 (’i smyg’)
低头 (’sänka huvudet’)

9.66
9.61

10.07
9.75

xīpí xiàoliǎn (’glatt busigt
skratt/leende-ansikte’)

jīxiào
(’hånskratta/hånle’)
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lěngxiào (’skratta/le kallt’)

Kollokation

MI

Kollokation

说道 (’sa’)

7.28

样子 (’utseende’, ’uppsyn’)

6.74

男生 (’kille’)
总是 (’hela tiden’)

6.7
6.12

过来 (’komma hit och’)

5.23

回答 (’svara’)

5.16

嘲讽
(’ironisera’, ’förlöjli
ga’)
辱骂 (’misshandla
verbalt’)
讽刺 (’ironisera’)
善意 (’vänligt’)
加以 (’till och
med’)
他人 (’andra’)

父亲 (’far’)

5.13

不怕 (’inte rädd’)

过来 (’komma hit’)

4.9

别 (’gör inte’, imp)

4.87

MI

Kollokation

MI

傲然 (’stolt’)

10.24

11.42

阴森森 (’illavarslande’)

10.01

10.28
9.92

讥讽 (’ironisera’)
嘿嘿 (hēihēi, härmar skratt)

9.92
9.84

8.44

轻蔑 (’ringakta’)

9.72

7.73

浮起 (’flyta upp’)
哼哼 (hēnghēng, härmar
fnysande)
居高临下 (’ovanifrån
nedåt’)

9.26

12.1

7.3

对象 (’objekt’)

7.28

露出 (’brista ut i’)

7.27

男孩 (’pojke’)

7

9.21
9.17

嗤 (’skratta otrevligt’, ’flina’)
嘴角 (’mungipa’)

9.1
8.88

Tabell 8. Kollokationer fö r de kinesiska skratt- och leende relaterade orden, från Chinese Internet Corpus.

Om vi först tittar på xiào så kan vi se att det är mycket ”brista ut i” och man kan också ”vagga fram
och tillbaka” av skratt. Det kan även vara någonting man bara uppvisar, vilket visar på att xiào kan
vara både ett leende och ett skratt; man kan även hålla för munnen när man skrattar eller ler. Exempel
(30) och (31) visar på två olika sätt som order xiào kan användas på, något som också illustrerar dess
bredd.
(30)
傅凯 给
林美娟
Fù Kǎi gěi
Lín Měijuān
Fu Kai ge
Lin Meijuan
听
了
笑
得
tīng le
xiào de
höra perfektiv xiào så att

讲
大学
时候
jiǎng dàxué
shíhòu
säga universitet tidpun-kt
前仰后合 。
qián yǎng hòu hé
vagga fram och tillbaka

的
de
GEN

笑话 ,
xiàohuà
skämt

林美娟
Lín Měijuān
Lin Meijuan

Fu Kai berättade skämt från universitetstiden för Lin Meijuan. Lin Meijuan xiào så att hon
vaggade fram och tillbaka när hon hörde det.
(31)
我
把
长发
甩
向
肩
wó
bǎ
chǎngfǎ
shuǎi
xiàng jiān
1.SG tog långt hår
skaka
mot
axel
不 不， 没
那
个 意思 。
bù bù
méi
nà
ge
yìsì
nej nej har inte den där klass. betydelse

后，
hòu
bakom

抿
mín
hålla för

嘴
zuǐ
mun

一
yī
ett

笑，
xiào
xiào

Jag kastade mitt långa hår över axeln och höll för munnen och xiào, nej nej, det var inte så jag
menade.
När det gäller hāhādàxiào indikerar kollokationerna, som förväntat, ett häftigare skratt; något man inte
kan hålla sig ifrån när man hört något roligt till exempel. Uttrycken ”göra så att”, ”reta fram” och ”se
på varandra” stämmer också in med denna tolkning. Exempel (32) visar på en typisk användninga av
uttrycket.
(32)
贺龙

望

了

望

前面

几
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排

就坐

的

人，

笑

Hè Lóng wàng
He Long titta
着
说：
zhe
shuō
durativ
säga
比
bǐ
jämfört med
相
视,
xiāng
shì
varandra
se

le
wàng qiánmiàn jǐ
pái jiùzuò de
rén
xiào
perf. titta
framför
några rad sitta
GEN människor skratta
"他妈的！ 所有
的
部长
都
来
了，
tāmāde
suǒyǒu de
bù zhǎng
dōu
lái
le
jävlar
alla
GEN
minister
alla
komma
perfektiv
国务院
开
会
还
积极 ！" 二
人
guówùyuàn
kāi
huì
hái
jī jí
èr
rén
statliga rådet öppna
möte mer än
aktiv
två
människa
哈哈大笑 。
hāhādàxiào
hāhādàxiào

Long He slängde ett öga på den främre raden av sittande människor och sa med ett
skratt: ”Jävlar! Alla ministrar är här, de tar det till och med på större allvar än när det statliga
rådet håller möte!” De båda såg på varandra och hāhādàxiào.
För wēixiào är kollokationerna också väldigt neutrala och förutom olika varianter av uppvisande och
utbristande i ett leende (33), återfinns även ord som ”proffessionellt” (34) och ”igenkännande” bland
kollokationerna.
(33)
看
kàn
se

着
zhe
durativ

学生
们
都
xuéshēng men dōu
student
PL. alla

是
有备而来 ,
shì yǒu bèi ér lái
vara förberedda

老师
lǎoshī
lärare

面露
miànlù
brista ut

微笑 。
wéixiào
wēixiào

När läraren såg att studenterna/eleverna kommit förberedda, brast hen ut i ett wēixiào.
(34)
我们
wǒmen
1.PL
那
nà
det dä
饭店
fàndiàn
resturang
了
le
perfektiv

不
喜欢
饭店
bù
xǐhuān
fàndiàn
inte tycka om restaurang
职业性
的
zhíyèxìng
de
professionell
GEN
里 用
电炉
lǐ yòng
diànlú
i
använda elektrisk ugn
几
倍
的
jǐ
bèi
de
några
dubbel GEN

里 的
空调冷气
和
服务
小姐
lǐ de
kōngtiáolěngqì
hé
fúwù
xiǎojiě
i
GEN luftkonditionering och service fröken
微笑 ,
我们
也
不
喜欢
wéixiào
wǒmen
yě
bù
xǐhuān
wéixiào
vi
också
inte
tycka om
烤
的
羊肉
串
和
价格 翻
kǎo de
yángròu
chuàn hé
jiàgé fān
grilla GEN lammkött spett och pris
vända
江鱼 。
jiāngyú
jiangfisk

Vi tycker inte om luftkonditionering på restauranger och det professionella wēixiào hos
servitriserna. Vi tycker heller inte lammköttspett som grillats i elektrisk ugn och jiangfisken som
är mångdubbelt så dyr som den borde.
Om vi tittar på shǎxiào, chīxiào och qièxiào så hittar vi under shǎxiào många onomatopoetiska ord
som beskriver skrattets ljudkvalitet och den andra vanligaste kollokationen för chīxiào är också
onomatopoetisk. Shǎxiào har kollokationer som ”alltid”, ”oupphörligt/frenetiskt” och ”utan anledning”
vilket är kompatibelt med svenska fnittra, medan chīxiào kollokerar med uttryck som ”står inte rätt
till”, ”slö”, ”dumbom” och ”stirrig”. Shǎxiào kollokerar också med ordet ”dumt/idiotiskt”, men det
kommer först längre ner i listan och sammantaget verkar det som om chīxiào ibland eventuellt kan
sammankopplas med psykiska problem, eller åtminstone inte ses som alltför positivt. Typiska exempel
för shǎxiào respektive chīxiào återfinns i (35) och (36).
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(35)
对于
女人
他
很
挑剔 ， 他
不
能
忍受
一
duìyú
nǚrén
tā
hěn
tiāotì
tā
bù
néng
rěnshòu yí
gällande
kvinna
3.SG
mycket
kräsen
3.SG inte
kan
stå ut
en
个
女人
没
有
大脑 , 也
绝对 不
接受
那
ge
nǚrén
méi
yǒu
dànǎo yě
juéduì bù
jiēshòu
nà
klass.
kvinna har inte ha
hjärna också
absolut inte
acceptera den där
种
没
有
大脑 ,
只
会
对
他
痴痴
傻笑
zhǒng
méi
yǒu
dànǎo
zhǐ
huì
duì tā
chīchī
shǎxiào
sort
inte
ha
hjärna
bara kunna mot 3.SG idiotiskt
shǎxiào
的
女人
的
访问 。
de
nǚrén de
fǎngwèn
GEN kvinna GEN besök
Han var kräsen när det gällde kvinnor, han kunde inte stå ut med kvinnor utan hjärna, och tog
absolut inte emot besök från kvinnor som dels inte hade någon hjärna, och dessutom shǎxiào
idiotiskt.
(36)
” 达达
Dádá
Dada

买
给
mǎi gěi
köpa ge

我 的” ， 阿雄仔
wǒ de
Āxióngzǎi
3.SG nom. Axiongzai

咬
着
大舌头
yǎo zhe
dàshétou
bita durativ stakigt

痴笑
道。
chīxiào dào
chīxiào säga

”Dada har köpt den till mig” sa Axiongzai stakigt med ett chīxiào.
För qièxiào däremot ligger fokus på att det är någonting man gör i smyg och för sig själv; själva ordet
i sig indikerar ju att så är fallet (37).
(37)
羊皮 在
后面
暗暗
的
窃笑 ，
Yángpí zài
hòumiàn ànàn
de
qièxiào
Yangpi befinna sig bakom i smyg adv. qièxiào
脑袋
里 想
的
是
什么
坏
nǎodài
lǐ xiǎng
de
shì
shéme huài
hjärna
i
tänka
nom. vara vad
dålig

我 隐约
能
猜到 她
wǒ yǐnyuē néng cāidào tā
jag ungefär kan gissa hon
东西 。
dōngxī
sak

Yangpi qièxiào i smyg där bakom och jag kan ungefär gissa vad hon tänker på för dåliga saker.
De sista tre orden i gruppen är xīpí xiàoliǎn, jīxiào och lěngxiào. Xīpí xiàoliǎn skulle enligt
ordboksdefinitionen vara ”en busig och oseriös min”, jīxiào skulle vara sarkastiskt och förlöjligande
och lěngxiào skulle ha en betydelse av ”missnöje, otålighet” och ”obryddhet/förakt”. Alla dessa tre
ordboksdefinitioner bekräftades av kollokationsundersökningen. (38) och (39) visar exempel på
användningen av jīxiào respektive lěngxiào.
(38)
另外 ，
即使
孩子
lìngwài
jíshǐ
háizi
dessutom även om barn
地
唱，
而
不
de
chàng ér
bú
adv. sjunga och inte

唱歌
走调 ，
chànggē zǒudiào
sjunga
falskt
要
嘲讽
yào
cháofěng
FUT håna
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也
应
鼓励
他
大胆
yě
yīng gǔ lì
tā
dàdǎn
ändå bör
uppmuntra 3.SG modig
讥笑
他 ， 认为
孩子
不
jīxiào
tā
rènwéi
háizi
bú
jīxiào
3.SG anse
barn
inte

是
shì
vara

唱歌
chànggē
sjunga

的
de
GEN

料。
liào
material

Och en annan sak, även om barnen sjunger falskt så borde man uppmuntra dem att sjunga ut och
inte håna eller jīxiào dem i tron att barn inte passar för sång.
(39)
王妮如
Wáng Nírú
Wang Niru
出
怒
chū
nù
ut
vrede
他
对
tā
duì
3.SG mot

气
白
了
一
张
脸，
眼
qì
bái
le
yì
zhāng
liǎn
yǎn
ilska vit
perfektiv
ett
klass.
ansikte öga
火； 她
阴森森
冷笑
说道：
huǒ
tā
yīnsēnsēn
lěng xiào shuōdào
eld
3.SG illavarslande
lěng xiào sa
我
这
老
女人
没
兴趣。
wǒ
zhè
lǎo
nǚrén
méi
xìngqù
1.SG den här gammal kvinna har inte intresse

中
zhōng
i
没
méi
har inte

喷
pēn
spruta
错，
cuò
fel

Wang Niru var så arg att hon var vit i ansiktet, ögonen sprutade vredeseld: Hon lěngxiào
illavarslande och sa: Just det, han är inte intresserad av en gammal kvinna som jag.
Vi kan se att xīpí xiàoliǎn kollokerar med ”utseende/uppsyn”, ”hela tiden”, ”gör inte”
samt ”komma hit och” (som i att man inte ska tro att man kan komma hit och göra detta), vilket tyder
på att det är ett förargelseväckande beteende. Det kollokerar också med ”kille” men inte med ”tjej”
vilket kan tyda på att det oftare är killar som gör det. Bakom kollokationen ”far” ligger meningar med
frasen ”xīpí xiàoliǎn mot far”. Det är förmodligen inte tillrådligt att svara far med ett sådant leende. En
typisk användning av xīpí xiàoliǎn illustreras i (40).
(40)
过来 的 时候 ，
guòlái de shíhòu
komma GEN tidpunkt

看 着
我 嬉皮笑脸 的 样子 ， 他
更是 生气 。
kàn zhe
wǒ xīpí xiàoliǎn de yàngzi tā
gèngshì shēngqì
titta durativ 1.SG xīpí xiàoliǎn nom. uppsyn 3.SG ännu
arg

När han kom fram och såg mitt xīpí xiàoliǎn ansiktsuttryck, blev han ännu argare.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att xiào, hāhādàxiào och wēixiào är de mest
neutrala orden i gruppen och att de representerar ett kontinuum mellan svenska skratta och le, medan
shǎxiào, chīxiào och qièxiào är mest lika fnittra och fnissa. Xīpí xiàoliǎn, jīxiào och lěngxiào är mer
negativt laddade, fast på olika sätt och till olika grad.
GRUPP 2, GRÅ TRELATERADE ORD
Nästa grupp som presenteras är de gråtrelaterade orden, vars kollokationsresultat visas i tabell 9.
kū (’gråta’)
Kollokation
抽搭(chōudà, beskriver
snyftande gråtljud)
抽抽噎噎
(chōuchōuyēyē,
beskriver snyftande
gråtljud)

háotáodàkū
(’haotao storgråta’)
MI

Kollokation
11.29

抱住 (’krama
om’)

11.14

忍不住 (’kan inte
hålla sig’)

25

MI

chuò qì (’snyfta’)
Kollokation

MI

9.91

嘤嘤 (yīngyīng, beskriver
gråtljud)

15.41

9.51

抱头 (’hålla om huvudet’)

13.23

呜呜咽咽(wūwūyànyàn,
beskriver gråtljud)
嘤嘤 (yīngyīng,
beskriver gråtljud)
抹泪 (’torka tårar’)

11.04
10.98
10.84

死去活来 (’dö och leva
igen’)
悲悲切切 (’sorgfylld’)
呼天抢地 (’ropa på
himlen, slå marken’)
泪人(’tår-människa’,
beskriver någon som
gråter kraftigt p.g.a stor
smärta/sorg)
稀里哗啦(xīlǐhuālā,
beskriver gråtljud)

10.5
10.32
10.3

10.3

10.28

怀里 (’i famnen’)

9.35

低声 (’med låg röst’)

11.74

8.67

呜咽 (wūyàn, beskriver
gråtljud)

11.56

8.34

无声 (’ljudlös/t’)

11.16

8.13

哽咽 (’med snyftande röst’)

10.84

8.04

小声 (’med liten röst’)

10.21

7.95

轻声 (’lågt’)

9.39

竟然 (’otroligt
nog’)

7.57

压抑 (’undertrycka’)

9.15

抱
(’krama’, ’hålla
om’)

7.45

不已 (’oupphörligen’)

9.07

床上 (’på
sängen’)
地上 (’på
marken’)
对着 (’vänd
mot’)
起来 (’börja’)
一边 (’på
samma gång’)

Tabell 9. Kollokationer till de kinesiska gråtrelaterade orden, från Chinese Internet Corpus.

Det finns några intressanta skillnader jämfört med svenskan här som är värda att ta upp. En stor
skillnad ligger i chuòqì som till skillnad från snyfta kollokerar starkt med ord som beskriver tysthet.
Ö vriga onomatopoetiska ord beskriver inte heller något högljutt gråtande. Den andra stora skillnaden
är att háotáodàkū inte kollokerar med några nedsättande ord till skillnad från svenska lipa.
Háotáodàkū verkar istället på ett neutralt sätt beskriva kraftigt gråtande, av kollokationerna ”kan inte
hålla sig”, ”på sängen” och ”på marken” att döma. Om man gråter så häftigt att man slänger sig ner på
marken kan det förstås väcka uppmärksamhet hos omgivningen: kollokationen ”otroligt nog” kan vara
ett uttryck för det. Handlingen verkar dock väcka medlidande och en vilja att trösta personen som
gråter: uttrycket kollokerar också med ”krama” och ”i famnen”. Kū i sin tur kollokerar med till största
delen onomatopoetiska ord som beskriver gråtljud men också ”torka tårar” och ”sorgfylld”. De längre
uttrycken ”dö och leva igen” och ”ropa på himlen, slå marken” beskriver intensiv sorg och smärta.
Exempel på kū, háotáodàkū och chuòqìpresenteras, i den ordningen, i (41), (42) och (43).
(41)
她
把
我
搂
在
怀
tā
bǎ
wǒ
lǒu
zài
huái
hon tog
mig
hålla befinna sig famn
我们
哭
得
像
泪人
wǒmen kū
de
xiàng
lèirén
1.pl
kū
så att
likna
tår-människor

里,
一直
lǐ
yìzhí
i
hela tiden
一样。
yíyàng
likadan

不
bú
inte

放开。
fàngkāi
släppa

Hon höll mig i famnen utan att släppa taget. Vi kū som tårmänniskor.
(42)
岳重红
Yuè Chònghóng
Yue Chonghong

直挺挺
zhítǐngtǐng
raklång

地
de
adv.

躺
tǎng
ligga

在
zài
befinna sig

地
dì
mark

上,
号啕大哭。
shàng háotáodàkū
på
háotáodàkū

Yue Chonghong låg raklång på marken och háotáodàkū.
(43)
做
zuò

父亲
fùqīn

的
de

心
xīn

里 十分
lǐ shífēn

着急， 但是
zhāojí dànshì
26

整
zhěng

个
ge

晚上
wǎnshàng

vara far
GEN hjärta i
都
强为
镇定 ，
dōu qiángwéi
zhèndìng
alla spela
stabil
低 声
啜泣。
dī shēng
chuòqì
låg röst
chuòqì

mycket
orolig men
hela
klass.
kväll
母亲
则
坐
在
床
边
mǔqīn zé
zuò
zài
chuáng biān
mor
å andra sidan
sitta befinna sig säng
vid

Hans fadershjärta var mycket oroligt, men han spelade stark hela kvällen. Modern däremot satt
vid sängkanten och chuòqìlågt.
GRUPP 3, ORD RELATERADE TILL ILSKA
För orden i gruppen ord relaterade till ilska (tabell 10) var underlaget för litet för att hitta hitta några
användbara kollokationer med ett sökspann på 6 ord. När sökspannet utökades till 10 ord hittades
emellertid endel intressanta sökträffar: Alla orden i gruppen har kollokationer som är kopplade till
ilska och missnöje, vilket är precis vad definitionsanalysen visat. Det är omöjligt att säga någonting
säkert med så skrala resultat men möjligen har gūdūzhe zuǐ har en mer barnslig klang, av
kollokationerna ”sak samma/glöm det” och ”stöka/ställa till med” att döma. På grund av det
begränsade sökresultatet går det heller inte att ge exempel på en typisk mening med orden. Ett
exempel på juē zuǐ visas dock i (44), där det också verkar tillhöra samma barnsliga kategori.
(44)
我
告诉
菠菠
那
都
wǒ
gàosù
Bōbō
nà
dōu
1.SG berätta Bobo
den där
alla
我
吃
的
消炎
wǒ
chī de
xiāoyán
1.SG äta GEN
antiinflammatorisk
我
偷
吃
吗？
wǒ
tōu
chī
ma
1.SG
i smyg
äta
frågepartikel

是
医生
shì
yīshēng
vara doktor
药。
菠菠
yào
Bōbō
medicin Bobo

专门
开
zhuānmén
kāi
specifikt
öppna
一
撅嘴： 你
yi
juēzuǐ nǐ
ett
juēzuǐ 2.SG

给
gěi
ge
怕
pà
rädd

Jag berättade för Bobo att det var antiinflammatorisk medicin som doktorn skrivit ut specifikt till
mig. Bobo juē zuǐ: Ä r du rädd att jag ska smygäta?
gūdūzhe zuǐ (’snörpa på
munnen’)

juē zuǐ (’pluta med
munnen’)

Kollokation

MI

Kollokation

生气 (’bli arg’)

12.31

生气 (’bli arg’)

算了 (’sak samma’)

11.97

闹 (’stöka’, ’ställa till med’)

11.64

MI
10.73

dū zuǐ (’pluta med
munnen’)
Kollokation

MI

不满 (’missnöjd’)

11.43

Tabell 10. Kollokationer till de kinesiska orden relaterade till ilska, från Chinese Internet Corpus.

GRUPP 4, Ö VRIGA
Till sist presenteras i tabell 11 gruppen övriga. Chī zhī yǐ bí har kollokationer
som ”fientligt”, ”avfärda”, ”opponera sig mot” och ”åsikt”. Det låter som att markera en annan åsikt än
den person som är föremål för fnysandet, på ett väldigt kraftfullt sätt. Enligt ordboken är chī zhī yǐ bí
någonting man gör som ett ”tecken på förakt” och detta bekräftas av kollokationsundersökningen. En
typisk användning av chī zhī yǐ bí visas i (45). Ä ven betydelsen av yǎo yá bekräftas (46). Här handlar
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det om att ”hålla ut” och kanske ”sluta ögonen” för att inte falla för frestelsen att ge efter för det där
raseriutbrottet. Kollokationen ”prutta” sticker dock ut, och torde bero på den andra betydelsen av yǎo
yá: ”Mala med tänderna i sömnen p.g.a. problem med matsmältningen e.d.”. Exempel (47) illustrerar
denna användning.
(45)
在
他们
的
zài
tāmen
de
när 3.PL
GEN
朋克
嗤之以鼻
péngkè
chī zhī yǐ bí
punkare
chī zhī yǐ bí

那
个
时代 ，
nà
ge
shídài
den där
klass.
tid
或
不屑一顾。
huò
bú xiè yí gù
eller avvisande

大多数
dàduōshù
flertalet

人
rén
människa

都
dōu
alla

对
duì
mot

På vår tid chī zhī yǐ bí de flesta åt punkare eller så var de avvisande mot dem.
(46)
这
不
是
zhè
bú
shì
det här inte
vara
欺负
我
qīfù
wǒ
behandla orättvist 1.SG
了
一 桶
le
yi
tǒng
perfektiv en
burk

欺负
我
吗？
这
不
是
qīfù
wǒ
ma
zhè
bú
shì
behandla orättvist 1.SG frågepartikel
det här
inte vara
不
起钱 吗？
他
一 咬牙 一 闭
眼, 买
bù
qǐqián ma
tā
yì yǎoyá yí bì
yǎn mǎi
inte ha råd frågepartikel 3.SG ett yǎoyá ett sluta ögon köpa
很
贵
很
贵
的
美国
奶粉
hěn
guì hěn
guì
de
měiguó
nǎifěn
mycket
dyr mycket dyr
GEN amerika mjölkpulver

Ä r inte det här orättvis behandling av mig? Är det inte orättvis behandling av mig för att jag inte
har råd? Han yǎo yá och slöt ögonen, och köpte en mycket dyr burk amerikaskt mjölkpulver.
(47)
人
爱上
rén
àishàng
människa bli kär
幻影，
真实
huànyǐng zhēnshí
fantasi
verklig
吧嗒
bādā
bādā (beskriver ljud)

谁
其实
都
是
爱上
自己 想象
的
shéi qíshí
dōu shì àishàng zìjǐ
xiǎngxiàng
de
vem egentligen alla vara bli kär själv föreställa sig GEN
的
人
哪
有
睡觉
不
咬牙
放屁
de
rén
na
yǒu
shuìjiào bù
yǎoyá fàngpì
GEN människa var finns
sova
inte yǎoyá prutta
嘴
的
zuǐ
de
mun
nom.

När man förälskar sig i någon blir man faktiskt kär i sin egen fantasi. I verkligheten finns det
väl inga som inte yǎo yá i sömnen, pruttar och smaskar med munnen.
chī zhī yǐ bí (’skratta till otrevligt åt
detta med näsan’)
Kollokation
逆反 (’fientligt’)
不屑一顾 (’avfärda’)
向来 (’har alltid varit’)
不以为然 (’opponera sig mot’)
要么 (’antingen’)
说法 (’sätt att säga’, ’uttalande’)

MI

yǎo yá (’bita tänderna’)
Kollokation

13.38
12.57
10.43
9.78
8.64
8.39

跺脚 (’stampa’)
挺住 (’hålla ut’)
硬挺 (’styv’, ’stel’)

MI

忍痛 (’uthärda smärta’)

13.36
12.65
12.33
11.59

闭眼 (’sluta ögonen’)
狠心 (’grym’)

11.42
11.17
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哼 (hēng, härmar fnysande)
看法 (’åsikt’)
更是 (’desto mer’)
都会 (’alla gör’)

8.17

忍住 (’hålla sig’)

10.46

7.49
7.34
6.63

瞪眼 (’stirra’)
放屁 (’prutta’)
顶住 (’hålla ut’)

10.33
9.97
9.9

Tabell 11. Kollokationer till de kinesiska orden i gruppen övriga, från Chinese Internet Corpus.

3.2.3. Sammanfattning av kollokationsresultaten

De största skillnaderna bland det som ovan presenterats kan i stora drag sammanfattas som följer.
Skrocka hade kollokationer som ”nöjt” och ”förtjust” på ett inte helt glädjekopplat vis, samt ”gubben”,
medan hāhādàxiào bara verkade vara ett brett ord för ett stort skratt. Fnissa skilde sig från shǎxiào
och chīxiào i och med att fnissa inte hade några kollokationer som hade med dumhet eller galenhet att
göra. Qièxiào hade inga kopplingar till tonåringar vilket fnittra hade. Det var inte heller ”hejdlöst”.
Grina och lipa hade negativa kollokationer medan deras kinesiska motsvarigheter inte hade det. Tjuta
kollokerade starkast med sirener och liknande gällt tjutande larm. Fnysa och snörpa på munnen var
enligt kollokationsresultaten föraktfullt och otrevligt och associerat till tanter. Chī zhī yǐ bí verkade
däremot inte associeras med äldre kvinnor. Gūdūzhe zuǐ kopplades till skillnad från snörpa på munnen
samman med barnslig ilska. Pluta med munnen kollokerade på svenska starkt med pussande, medan de
kinesiska översättningsekvivalenterna till pluta istället var mycket lika gūdūzhe zuǐ. Gnissla med
tänderna gjorde man enligt kollokatonsresultaten mest i sömnen medan yǎo yá var något man gjorde
när man skulle stå ut med något.

3.3. Intervjuresultat
Här följer en kort sammanfattning av vad intervjuerna visade med fokus på skillnaderna mellan
översättningsekvivalenterna på de båda språken (se bilaga 4-6 för en detaljerad transkription). Vissa av
frågorna gav upphov till fler och bättre svar än andra, men som helhet har alla relevanta frågor
besvarats. Informanterna fick ofta tänka till en stund innan de kunde svara på en fråga, men de tyckte
samtidigt att intervjuerna var roliga och intressanta. I kapitel 3.4. formuleras sedan NSM-utläggningar
för alla de undersökta uttrycken, varvat med exempel och mer detaljerade kommentarer om
intervjusvaren; det är alltså där som intervjusvaren diskuteras i större detalj.
Skratta kan som sagt översättas till både xiào och hāhādàxiào, på grund av kontinuumet som xiào
utgör mellan le och skratta på svenska. Hāhādàxiào poängterar att det är ett hörbart skratt, i och med
det onomatopoetiska förledet hāhā samt adjektivet dà som betyder stor/t. Ingen egentlig skillnad kunde
heller observeras mellan de tre utifrån intervjusvaren.
Ingen motsvarighet till skrocka kunde hittas bland de kinesiska uttrycken; möjligen kan
hāhādàxiào komma nära en motsvarighet till, men fortfarande nämndes komponenter som högljuddhet
och bullrighet i samband med skrocka, vilket det inte gjordes i samband med hāhādàxiào.
Intervjuerna visade att fnittra och qièxiào var olika så tillvida att fnittra inte nödvändigtvis var
någonting man försöker dölja, medan qièxiào var det. Fnissa var mer glädjebetonat och kunde även
kopplas till genans, vilket shǎxiào och chīxiào inte kunde. Shǎxiào och chīxiào hade dessutom en
komponent av överdrivenhet och bristande närvaro i nuet, att man var borta i sin egen lilla värld.
Denna komponent var starkare för chīxiào än för shǎxiào.
Le och wēixiào var relativt lika då både de svenska informanterna och de kinesiska relaterade det
till att hälsa, att vara glad och att vara välkomnande.
Flina var för många av informanterna kopplat till hånfullhet men det var inte alltid så. Jīxiào var
däremot alltid ironiskt och hånfullt, även om det också kunde vara på skoj kompisar emellan. Xīpí
xiàoliǎn liknar den icke hånfulla varianten av flina som också tas upp i av de svenska informanerna;
man kunde visa upp ett xīpí xiàoliǎn i seriösa sammanhang vilket gör folk irriterade. Man kunde dock
också visa upp ett xīpí xiàoliǎn när man blir konfronterad med ett misstag som man skäms över, vilket
inte var sant för flina.
Smila uppfattades som ett möjligen något inställsamt leende, medan lěngxiào inte kunde
användas på det sättet – det uppfattades istället som fientligt och mycket otrevligt.
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Ingen skillnad kunde observeras mellan gråta och kū. Lipa uppfattades ofta som lite nedsättande,
vilket inte háotáodàkū gjorde. Háotáodàkū var snarare mer likt tjuta i bemärkelsen storgråta. De
kopplades båda samman med stor sorg och tragedier. Tjuta var dock dubbelsidigt på så sätt att det blev
nedsättande om det gjordes av en obetydlig anledning.
Det var svårt att observera någon skillnad mellan de kinesiska uttrycken gūdūzhe zuǐ, dū zuǐ och
juē zui; de var alla närmast motsvarande svenska ”pluta” eller ”trula”, fast då inte associerat med
pussande som svenska pluta var. Samtliga informanter motsade sig den andra betydelsen hos juē
zuǐ: ”skälla ut”. Ingen motsvarighet till snörpa med munnen verkade enligt intervjuresultaten heller
finnas bland de kinesiska uttrycken. Snörpa på munnen var enligt de svenska informanterna väldigt
otrevligt och och tydde på förakt eller att man tyckte sig vara förmer än den man snörpte på munnen åt.
Yǎo yá förknippades mer med smärta, ansträngning och i vissa fall hat, medan gnissla med
tänderna kopplades samman med framför allt frustration.

3.4. Syntetisering och NSM-analys
I det här avsnittet sammanfattas resultaten från både definitions-, kollokations- och
intervjuundersökningarna genom att NSM-utläggningar av ordens och uttryckens betydelser
formuleras. De fåtal NSM-molekyler som används i utläggningarna förklaras inte i sin tur. De lämnas
till att i framtiden bli en del av det stora och fortgående arbetet med att formulera utläggningar till fler
och fler ord och uttryck. NSM-analyserna i detta avsnitt är i viss mån inspirerade av Ye (2006). Rent
allmänt har förstås också mycket inspiration hämtats från Goddards många publikationer rörande
NSM.
3.4.1. Svenska

Skratta etablerades som en stor, omfattande, neutral kategori inom vilka fnissa, fnittra och skrocka
kunde placeras. Ä ven om andra anledningar till skratt nämndes, så var glädje den mest prototypiska:
[A] Semantisk utläggning för ”skratta”.

a. Jag känner någonting väldigt bra.
b. Eftersom jag känner någonting väldigt bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting väldigt bra.
Skrocka var något svårdefinierat. Många sa att det var ungefär som ett skratt, men att det var
ljudkvaliten som skiljde dem åt, att skrocka var mer bullrigt. Det kopplades också samman med
personligheten hos den som skrockar.
(48) C: Det är ett glatt, bullrigt, livsbejakande skratt. Inte alla människor skrockar, jag tror man är
rätt extrovärt och kanske lite bullrig i allmänhet när man skrockar.
En annan person sa så här:
(49) A: Jag tänker skrocka så här: ”Åh hon gjorde så där, så tokigt åhåhåhå” Jag tror inte jag
skrockar så mycket. Om jag skulle skrocka kanske det skulle vara åt min syster, det är lite så här
associerat med översitteri. Men det är inte så att det gör någon upprörd.
På frågan ”Vad får dig att göra så här?” svarade en person:
(50)

B: Bra skämt. Jag blir glad, mår bra.

På frågan ”Vad brukar folk tänka om folk som gör så här?” svarade samma person:
(51)

B: Att de har humor och kan ta/förstå ett skämt.
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Flera informanter tog också upp att skrocka var något som äldre personer gjorde och att de själva nog
inte gjorde det (se tillägg 4). Bara informant E höll med om definitionen ”skratta dovt och vanl. av
annan orsak än glädje.”
[B] Semantisk utläggning fö r ”skrocka”.

a. Jag känner någonting väldigt bra.
b. Eftersom jag känner någonting väldigt bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting väldigt bra.
c. Om folk kan höra detta är det inte dåligt.
Folk kan tänka så här om detta:
d. ”Det här är inte bra”
Fnittra och fnissa visade sig väldigt likartade. Att fnittra är något man gör mer i grupp, och att det
uppfattas som lite mer retsamt än att fnissa var dock ett mönster som kom fram. Fnittra var också mer
långvarigt. Fnittra kan beskrivas så här:
[C] Semantisk utläggning för ”fnittra”.

Folk kan tänka:
a. ”Några vet någonting om någonting nu.
Några vet någonting om någon nu”
b. Eftersom dessa några vet detta någonting känner dessa några någonting bra i kroppen.
c. Eftersom dessa några känner någonting bra i kroppen gör dessa några något en stund, som folk
kan göra när folk känner som dessa några gör.
d. Om denna någon kan veta detta, är det kanske dåligt. Om denna någon hör detta, kanske denna
någon känner någonting dåligt.
Fnissa kan beskrivas på två olika sätt:
[D] Semantisk utläggning fö r ”fnissa”.

Folk kan tänka:
a. Jag känner någonting bra nu.
b. Eftersom jag känner någonting bra nu gör jag något ett ögonblick, som folk kan göra när folk
känner som jag gör nu.
c. Det är dåligt om folk kan höra att jag gör detta.
[E] Alternativ semantisk utläggning för ”fnissa”.

Jag känner något bra nu.
Jag vet att jag inte kan låta folk veta det.
Om någon annan gör så att jag känner någonting bra, är det dåligt om denna någon får veta detta.
Le var också ganska brett, men alla var överens om att det gjordes mestadels när man var genuint glad,
men också när man ville verka trevlig eller artig, här uttryckt av en informant:
(52) E: Le är genuint, man gör det för att man är glad. Men ordet är visserligen väldigt brett, men
min spontana reaktion är att det är positivt.
[F] Semantisk utläggning för ”le”.

a. Jag känner någonting bra.
b. Eftersom jag känner någonting bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner någonting
bra.
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Smila uppfattades dels som ett vanligt leende, dels som ett något konstlat och inställsamt leende, som
illustreras i utläggningen nedan.
[G] Semantisk utläggning fö r ”smila”.

a. När jag ser folk som jag inte känner[m] kanske jag inte känner någonting bra.
b. Det är bra om dessa kan tänka att jag känner någonting bra när de ser mitt ansikte[m]
c. Eftersom det är bra om dessa kan tänka någonting bra när de ser mitt ansikte [m]gör jag något
som folk kan göra när folk känner någonting bra.
Det rådde konsensus kring att ett flin är ett leende av hånfull karaktär. Man kunde också flina åt
varandra i samförstånd. På frågan ”I vilka andra situationer kan man göra så här?” svarade en person:
(53) C: När det är reciprokt. Någon kan flina åt mig och jag flinar tillbaka, för jag är införstådd
med varför vi flinar.
[H] Semantisk utläggning för ”flina”.

a. Någon gör någonting
Jag tänker:
b. ”Denna någon gör någonting dåligt”
c. Eftersom denna någon gör någonting dåligt känner jag någonting bra.
d. Eftersom jag känner jag någonting bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting bra.
e. Jag vill att denna någon ska se att jag känner så här.
f. Folk kan tänka att det är dåligt.
Liksom skratta etablerades gråta som en kategori under vilken grina och lipa kan indelas. Gråta kan
definieras så här:
[I] Semantisk utläggning fö r ”gråta”.

a. Jag känner någonting väldigt dåligt.
b. Eftersom jag känner någonting väldigt dåligt gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting väldigt dåligt.
Grina och lipa uppfattades generellt som en lite nedsättande eller överslätande synonym till gråta.
Grina kunde även ofta vara synonymt med gråta, men som en person sa:
(54) E: Om ett barn hade tappat bort sin mamma i affären skulle jag inte säga att det grinade, men
om dess ballong hade gått sönder så skulle jag det.
Lipa uppfattades generellt mer negativt än grina. Lipa respektive grina kan beskrivas så här:
[J] Semantisk utläggning för ”lipa”.

a. Någonting gör att någon känner någonting väldigt dåligt.
b. Eftersom denna någon känner någonting väldigt dåligt gör denna någon något som folk kan göra
när folk känner någonting väldigt dåligt.
c. Om folk tänker att detta någonting inte är dåligt, kan folk tänka att det är dåligt att denna någon
gör detta.
[K] Semantisk utläggning för ”grina”.

a. Någonting gör att någon känner någonting väldigt dåligt.
b. Eftersom denna någon känner någonting väldigt dåligt gör denna någon något som folk kan göra
när folk känner någonting väldigt dåligt.
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c. Om folk tänker att detta någonting inte är dåligt, kan folk tänka att det är väldigt dåligt att denna
någon gör detta.
Tjuta ansågs vara när man är otroligt ledsen, men att det även kunde användas nedsättande:
(55) C: Gråt, men då pratar man stortjuta, sitta och storgråta. Gråtens moder. Gråt som har gått
för långt eller på grund av enorm sorg. Sedan kan det nog användas som slang också. Att säga att
någon började tjuta är lite nedsättande.
[L] Semantisk utläggning för ”tjuta”.

a. Jag känner någonting väldig väldigt dåligt.
b. Eftersom jag känner någonting väldigt väldigt dåligt gör jag någonting som folk kan göra när folk
känner någonting väldigt väldigt dåligt.
Snyfta ansågs som något man gör när man inte är så jätteledsen, eller när det inte var accepterat eller
lämpligt att gråta rakt ut.
[M] Semantisk utläggning för ”snyfta”.

a. Jag känner någonting dåligt nu.
b. Jag vill inte att folk ska se och höra att jag känner någonting dåligt.
c. Om folk ser någon som gör detta tänker folk inte någonting dåligt om detta.
Fnysa hörde också till samma kategori som snörpa på munnen. De ansågs ge uttryck för samma sak,
men på olika sätt. Fnysa ansågs som
(56) E: överlägset och avfärdande på ett otrevligt sätt. Stereotypen är en äldre dam på tunnelbanan
som fnyser åt några ovårdade tonåringar.
Enligt försökspersonerna kunde känslorna som gav upphov till fnysandet ibland mycket väl vara
berättigade, men det upplevdes inte som ett bra sätt att uttrycka dem på:
(57)

E: Kan du inte bara komma och säga vad det är du har problem med?

Samma person uttryckte även:
(58)

E: Jag har aldrig träffat en genuint trevlig person som brukar sitta och fnysa åt folk.

Fnysa kunde också vara något man gjorde när man såg någon politiker på TV säga någonting man
visste inte var sant. Många reagerade på definitionen och opponerade sig mot att det skulle vara
föraktfullt, vilket illustreras i exempel (59), (60) och (61). Ytterligare en person svarade som i exempel
(62) på frågan om vilka andra situationer man kunde fnysa. Därmed kan fnysa förklaras på två olika
sätt.
(59) B: För mig är det inte så mycket att man fnyser åt en person, utan man fnyser åt något dumt
som en person kanske har kläckt. Men det betyder ju inte att man behöver hata personen som
sådan. Har svårt att tänka mig att man fnyser föraktfullt, men det förekommer väl. Kanske om man
är kungen av Kina och någon undersåte tror att han är något.
(60) E: Ja, fast förakt är ett väl starkt ord. Jag skulle inte säga att damen på tunnelbanan föraktar
tonåringarna.
(61)

D: Håller inte med om att det är föraktfullt.

(62) C: Jag vet inte, kanske när man vill uttrycka att man ställer sig neutral till något. Lite ”jaså
minsann”. Det behöver inte vara hatiskt och jag-är-bättre-än-dig.
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[N] Semantisk utläggning fö r ”fnysa”.

a. Någon gör någonting
b. Jag tänker: det här är inte bra. Jag tänker någonting dåligt om detta.
c. Jag tänker att denna någon gör någonting dåligt.
[O] Alternativ semantisk utläggning för ”fnysa”.

a. Någonting händer.
b. Jag visste inte att detta kunde hända.
c. Jag vill inte göra någonting nu.
Snörpa på munnen ansågs hånfullt och föraktfullt, att man vill visa sin överlägsenhet; många
associerade till Prusseluskan i Pippi Långstrump-filmerna (63). En person nämde att man även kan
snörpa på munnen när man äter något surt. Alla höll även med om att man kunde snörpa på munnen
när man tyckte någonting var äckligt. En person (64) uttryckte att man även kunde göra det när man
ville uttrycka sitt missnöje eller sin besvikelse, eller att man inte håller med om något. Ö vriga höll med
om att det också kunde förekomma, men det var inte vad de tänkte på i första hand.
(63) B: Haha, ja som Prusseluskan. När man vill visa sin överlägsenhet, man fnyser och så snörper
man på munnen.
(64) A: Typ om du säger ‟ska vi göra det här idag?‟ och jag tycker att det var en jättedålig idé, eller
om du har beställt vad du tror ska vara en jättegod maträtt och så kommer det in en sörja.
[P] Semantisk utläggning för ”snö rpa på munnen”.

a.
b.
c.

Någon gör någonting.
Jag tänker: det här är inte bra.
Jag vill att denna någon ska veta att jag tänker detta.

[Q] Alternativ semantisk utläggning för ”snörpa på munnen”.

a.
b.

Jag ser någonting.
Jag vill inte att detta någonting ska vidröra min kropp.

Gnissla med tänderna kopplades framförallt samman med ilska, men också med frustration, stress,
nervositet och irritation:
(65) B: Jag skulle nog säga att det är något man gör mer själv, ensam. Det kan ju vara på grund av
problem med samarbete på jobbet, men det är ju inte så mycket en social situation där man
gnisslar åt eller till varandra.
(66) A: Men jag förknippar det också med när man inte har något val, typ nu har chefen bestämt att
vi ska jobba tio timmar varje dag, och då kan man gnissla tänder.
(67) C: Jag blev lite ställd där. Tänkte först på min tandläkare och att man gnisslar med tänderna
på nätterna. Gnissla med tänderna är ingenting bildligt, ingenting man gör annat än i medicinsk
tandläkarmening.
Hur man känner när man gnisslar med tänderna kan beskrivas så här:
[R] Semantisk utläggning för ”gnissla med tänderna”.

a. Jag känner någonting dåligt i min kropp.
b. Jag vet inte vad jag kan göra nu.
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Pluta med munnen associerades nästan enbart med pussande, och bara i ett fall med att göra sig till och
härma ett barn för att få som man ville, och att posera flirtigt på bilder på Instagram och dylikt, även
om många i den andra omgången höll med om att det kunde vara möjligt. Personerna i exempel (68)
och (69) ställde sig dock helt oförstående till härma-barn-varianten, varmed pluta med munnen kan
förklaras på två olika sätt.
(68)

D: Oj! Nej, det förstår jag verkligen inte.

(69)

B: Tja, kanske det. Men det är inte min spontana reaktion.

[S] Semantisk utläggning för ”pluta med munnen”.

a. Jag vill känna någons mun[m] mot min mun[m].
b. Jag vill att denna någon ska se att jag vill det.
[T] Alternativ semantisk utläggning för ”pluta med munnen”.

a. Jag vill att någon jag känner[m] ska känna någonting bra när denna någon ser mig.
b. Jag vill att denna någon ska vilja göra någonting eftersom denna någon känner någonting bra.
c. Om denna någon gör detta någonting, kan jag känna någonting bra.
3.4.2. Mandarin

Xiào brukar som tidigare nämnts sägas vara ett kontinuum mellan le och skratta på svenska. Xiào
uppfattades generellt som någonting man gör när man är glad, men det påpekades att man inte
nödvändigtvis behöver vara glad för att göra det. På frågan ”hur känns det när någon gör så mot dig?”
höll alla med om att denna fråga var ställd så att man tyckte att xiào i det här sammanhanget betydde le.
Därför kan xiào beroende på sammanhang definieras som hāhādàxiào eller wēixiào och båda av de
närmast följande utläggningarna kan tillämpas på det. Hāhādàxiào gjorde man åt något roligt och det
uppfattades som positivt, varav definitionen nedan följer:
[U] Semantisk utläggning fö r ”hāhādàxiào”.

a. Jag känner någonting väldigt bra.
b. Eftersom jag känner någontig väldigt bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting väldigt bra.
Wēixiào uppfattades som något man gjorde man hälsade eller när man kände sig glad över något, till
exempel fint väder eller en god maträtt, eller när man ville vara artig. Det uppfattades som trevligt med
folk som log. Det uppfattades också som brett.
[V] Semantisk utläggning för ”wēixiào”.

a. Jag känner någonting bra nu.
b. Eftersom jag känner någonting bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner någonting
bra.
Chīxiào och shǎxiào återfanns båda som översättningar av svenska fnissa. Enligt kinesiska ordboken
var de varandras synonymer.
När någon började skratta till synes utan anledning, eller åt något som de andra inte tyckte var roligt,
kallades det shǎxiào. Det kunde också vara när man tänkte tillbaka på något fint minne, eller
dagdrömde om någon man var förälskad i. Då skrattar man på ett lite frånkopplat och fånigt sätt. De
flesta påpekade också att shǎxiào var något som det var brukligt att göra inför kompisar och nära och
kära, men inte inför främlingar. Då uppfattades det negativt. En person tog upp att man kunde shǎxiào
åt någons skämt som man inte fattade vitsen med, för att dölja detta faktum, men inte alla höll med om
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detta. De höll med om att man kan skratta i en sådan situation, men då skulle det snarare kallas ‟att
skratta medgörligt‟ (fúhéde xiào, 符合地笑). Shǎxiào kan beskrivas så här:
[W] Semantisk utläggning fö r ”shǎxiào”.

a. Jag känner någonting bra nu.
b. Om folk kan se och höra att jag känner någonting bra är det inte dåligt.
Folk kan tänka:
c. ”Om det är en person som jag känner[m] är det bra.
Om det är en person som jag inte känner[m] är det dåligt.”
Chīxiào uppfattades ungefär likadant som shǎxiào, med undantaget att det kanske inte riktigt var lika
normalt utan lite mer överdrivet. Antingen var man otroligt glad över något, eller också var man helt
borta i sin egen värld. En person tyckte att det kunde användas för att beskriva hur människor med en
funktionsnedsättning i hjärnan skrattar. Många associerade också till uttrycket huāchī (花痴), som
betyder att man tittar längtansfullt mot den man är förälskad i med ett ackompanjerande leende eller
skratt. En person tyckte att man kunde chīxiào åt denna person, men andra tyckte att det vore bättre att
beskriva detta som ”chīchīde xiào” (skratta på ett chīchī-aktigt sätt). Chīxiào kan förklaras på följande
vis:
[X] Semantisk utläggning fö r ”chīxiào”.

a. Jag känner någonting väldigt bra nu.
b. Om folk kan se och höra att jag känner någonting bra är det inte dåligt.
Folk kan tänka:
c. ”Om det är en person som jag känner[m] kan det vara bra.
Om det är en person som jag inte känner[m] är det dåligt.”
Qièxiào var en av översättningarna av fnittra enligt Svensk-kinesiska ordboken. Man kan qièxiào när
man har fått en fördel som inte andra har fått. Till exempel om man blivit utvald i en
konkurrenssituation. Eller i en situation när det inte passar sig att skratta högt. När man ser någonting
dråpligt eller komiskt som händer. Kontentan är att man vill dölja det för andra. En person sa att man
även kunde qièxiào
(70)
听到
不
tīngdào bù
höra
inte

喜欢
xǐhuān
tycka om

的
de
GEN

人
的
rén
de
människa GEN

坏
huài
dålig

消息
的
xiāo xí de
nyhet
GEN

时候
shíhòu
tidpunkt

B: När man hör om något dåligt som hänt en person man inte tycker om.
En annan person sa:
(71)
朋友
聚会，
你
péngyǒu jùhuì
nǐ
kompis
sammankomst 2.SG
为什么
你
不
把
wèishéme nǐ
bù
bǎ
varför
2.SG inte
ta
要
偷偷
地
yào
tōutōu
di
FUT
i smyg
adv.

说
了
shuō le
säga perfektiv
你
的
nǐ
de
2.SG GEN
笑
我？
xiào
wǒ?
skratta 1.SG
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什么， 他们 窃笑。 会
觉得
shéme tāmen qièxiào huì
juéde
något 3.PL qièxiào kommer att tycka
观点
说
出来？ 为什么
guāndiǎn shuō
chūlái
wéishéme
åsikt
säga
ut
varför
窃笑
不
好。
Qièxiào bù
hǎo
Qièxiào inte bra

E: Om man är med kompisarna och man säger någonting och de qièxiào så tänker man ”Varför
säger du inte vad du tycker istället? Varför ska du skratta åt mig i smyg?” Qièxiào är inte bra.
[Y] Semantisk utläggning fö r ”qièxiào”.

a. Eftersom någon gör någonting känner jag någonting bra.
b. Eftersom jag känner någonting bra gör jag något en stund, som folk kan göra när folk känner
någonting bra.
c. Om denna någon hör detta, kanske denna någon känner någonting dåligt.
d. Jag vill inte att folk kan se och höra detta.
Xīpí xiàoliǎn beskrevs som när någon skrattar eller ler samtidig som man försöker prata om någonting
allvarligt. Då blir man stött och känner sig inte tagen på allvar och personen uppfattas som oseriös. Det
kunde dock uppfattas som gulligt om det var någon man tyckte om som gjorde det. Det kan också vara
av dålig samvete, när man vill släta över ett misstag eller undvika att motparten blir arg:
(72)
我
妈妈
或
长辈
批评
我,
我
知道
我
wǒ
māmā
huò
zhǎngbèi
pīpíng wǒ
wǒ zhīdào wǒ
1.SG mamma eller äldre generation kritisera 1.SG 1.SG vet
1.SG
了，
我
不
想
承认
我
错
了
或
不
le
wǒ
bù
xiǎng chéngrèn wǒ
cuò le
huò bù
perfektiv 1.SG
inte vill
erkänna 1.SG
fel
perfektiv
eller inte
让 她
生气， 可能
会
嘻皮笑脸。 有 点
心虚
ràng tā
shēngqì kěnéng huì
xīpí xiàoliǎn yǒu diǎn xīnxū
låta 3.SG bli arg kanske kommer att xīpí xiàoliǎn ha lite dåligt samvete

错
cuò
fel
想
xiǎng
vill
吧
ba
nog

E: Om mamma eller en person i den äldre generationen tillrättavisar mig och jag vet att jag har
gjort fel men vill inte erkänna det, då kanske jag xīpí xiàoliǎn för att undvika att hon blir arg. Då
känner jag mig nog lite blyg och har dåligt samvete.
[Z] Semantisk utläggning fö r ”xīpí xiàoliǎn”.

a. Folk tänker att jag har gjort något dåligt
b. Eftersom folk tänker detta kan de känna någonting dåligt.
c. Jag vill inte att de ska känna någonting dåligt. Eftersom jag inte vill att de ska känna någonting
dåligt gör jag någonting en stund.
Folk tänker:
d. ”Det är inte bra om folk gör så här.”
Folk kan tänka:
e. ”Om denna någon som gör detta är någon jag känner [m] är det inte dåligt”
Jīxiào kopplades samman med ironi, hån och förlöjligande. Det sades kunna göras skämtsamt kompisar
emellan, men mot främmande människor är det väldigt dåligt beteende. Handlingen åtföljs även ofta av
ord.
[Å ] Semantisk utläggning av ”jīxiào”.

a. Någon gjorde något.
Jag tänker:
”Denna någon gjorde någonting dålig
b. Denna någon gjorde inte detta något lika bra som jag”
c. Jag känner någonting bra på grund av detta.
d. Jag vill att denna någon ska veta detta.
e. Folk kan tänka så här om detta:” det är inte bra”
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f. Om en främmande [m] person ser mig göra så, kan denna person tänka:
”Denna någon är en dålig person.”
Lěngxiào var en översättning av smila. Det uppfattades som ett fientligt leende/skratt. Man skrattar
hånfullt och förlöjligande när någon har gjort någonting man inte kan gå med på eller någonting
olämpligt:
(73)
冷笑
我
觉得
是
那
种
心机
很
重
的
lěngxiào wǒ
juéde
shì
nà
zhǒng
xīnjī
hěn
zhòng de
lěngxiào 1.SG tycka
vara
den där
sort
kalkylera mycket tung
GEN
人，
当
他
谋划
什么
事情， 觉得
这
个
事情
rén
dāng tā
móuhuà shéme shìqíng
juéde
zhè
ge
shìqíng
människa när
3.SG planera
vad
sak
tycka
det här klass. sak
的
结局
会
有利
于
他
de
jiéjú
huì
yǒulì
yú
tā
GEN slut
kommer att fördelaktigt
till 3.SG
B: Lěngxiào tycker jag är när kalkylerande människor planerar någonting, och resultatet av det
kommer att innebära en fördel för henne/honom.
(74)
你
知道
有
nǐ
zhīdào
yǒu
2.SG
veta
finns
吗？
冷笑
有
ma
lěngxiào yǒu
frågepartikel lěngxiào har
了
仇恨
或者
le
chóuhèn huòzhě
perfektiv hat
eller

个
说法
皮
ge
shuōfǎ
pí
klass.
talesätt
hud
点
这样。 能
diǎn zhèyàng néng
lite så här
kan
嘲笑
或者
cháoxiào
huòzhě
hånfullhet eller

笑
xiào
skratta
心
里头
xīn
lǐtóu
hjärta i
是
不
shì
bù
vara inte

肉
不
笑
ròu
bú
xiào
kött
inte
skratta
可能
充满
kěnéng
chōngmǎn
kanske
full av
友好
的
事情。
yǒuhǎo de
shìqíng
trevlig GEN sak

E: Du vet uttrycket ”huden skrattar men köttet skrattar inte”? Lěngxiào är lite så. Man känner
hat, hånfullhet eller andra negativa känslor inom sig.
Man känner förakt och man tycker inte att det är värt att engagera sig vidare i. Lěngxiào uppfattades
som fientligt, väldigt otrevligt och till och med lite lömskt och försåtligt. Det är relativt ovanligt att
göra detta direkt inför personen i fråga men det finns emellertid situationer när man kan göra det. Som
en person sa:
(75)
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C: För det första är det förlöjligande, för det andra är det föraktfullt. Boxaren på
presskonferensen säger ”Jag ska knocka dig inom tre ronder”, och det hänger ett föraktfullt
leende på motståndarens läppar: det är lěngxiào.
I exempel (76) förmedlar lěngxiào en känsla av uppgivenhet blandat med förakt för den andra
personens handling, men att man minsann inte bryr sig ändå; lite surt sa räven om rönnbären.
(76)
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D: Det är väldigt dåligt. Det är också i konkurrenssituationer, till exempel om positionen som
klassföreträdare. Jag själv anser att jag passar bäst men så finns det en annan person som jag
inte tycker passar så bra, men som har ansträngt sig för att bygga upp ett bra förhållande till
läraren, vilket gjorde att läraren valde henne/honom. Då får man en känsla av lěngxiào
inombords.
Därmed kan lěngxiào beskrivas på två olika sätt:
[Ä ] Semantisk utläggning av ”lěngxiào”.

a. Jag tänker någonting om vad som kan hända.
b. Eftersom jag tänker någonting om vad som ska hända så känner jag någonting bra.
c. Eftersom jag känner någonting bra gör jag någonting som folk kan göra när folk känner någonting
bra.
d. Det är inte dåligt om någon annan känner någonting dåligt på eftersom jag gör detta.
[Ö ] Alternativ semantisk utläggning av ” lěngxiào”.

a. Någon gör någonting.
b. Jag känner någonting dåligt eftersom denna någon gör detta någonting.
c. Jag vill inte göra någonting eftersom jag känner någonting dåligt eftersom denna någon gör detta
någonting.
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Kū fanns anmärkninsvärt nog inte med i Svensk-kinesiska orboken som en överättning av gråta, trots
att det är en vedertagen bred term för att gråta. Man gör det när man är ledsen eller rörd, eller som ett
sätt att ”lätta på trycket”. Det är oförställt. Ordet är neutralt utan negativa konnotationer.
[A2] Semantisk utläggning av ”kū”.

a. Jag känner någonting dåligt nu.
b. Eftersom jag känner någonting dåligt nu gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting dåligt
Háotáodàkū var en översättning av lipa. Min hypotes var att det skulle likna svenska tjuta. Till skillnad
från lipa rapporterades inga negativa konnotationer från de kinesiska informanterna. Háotáodàkū är
någonting man gör när man är väldigt väldigt ledsen, när en stor tragedi som gör att man inte kan
kontrollera sig inträffat. Bara en person nämnde att man kan göra det för att vinna andras sympatier,
men det var också när man stött på ett problem man inte kunde lösa själv.
[B2] Semantisk utläggning av ”háotáodàkū”.

a. Jag känner någonting väldigt väldigt dåligt.
b. Jag vet inte vad jag kan göra nu.
Chuòqì översätts till snyfta. När man inte vill bli upptäckt med att man gråter. En person sa att man kan
bara göra det när man är ledsen, till skillnad från gråta som man även kan göra när man är rörd. Det
höll alla utom en med om.
[C2] Semantisk utläggning av ”chuòqì”.

a. Jag känner någonting dåligt nu.
b. Eftersom jag känner någonting dåligt gör jag någonting som folk kan göra när folk känner
någonting dåligt.
c. Jag vill inte att folk ska veta att jag gör detta
.
Gūdūzhezuǐ översätts till snörpa med munnen, och juē zuǐ till pluta med munnen. Dū zuǐ hade ingen
svensk översättning. Alla tre är dock väldigt lika. Gūdūzhezuǐ uppfattades som någonting man gjorde
för att få sympatier eller uppnå något. Det uppfattades som lite barnsligt, eftersom det man ville uppnå
inte var så viktigt: en till glass till exempel. Det var även otänkbart att en man skulle göra det; det hade
i så fall uppfattats som väldigt feminint och ‟fjolligt‟ (niáng 娘). En person tog upp att det kunde göras
urskuldande vilket de andra höll med om det, men inte tyckte var typiskt. Hur som helst vill man ju i
det fallet också uppnå något: motpartens förlåtelse, eller att motparten ska bli på gott humör igen. Juē
zuǐ var också liknande, men var också förknippad med verklig ilska, särskilt hos barn. Annars var det
när man känner sig lite förorättad och kränkt och då kunde man också börja gråta. Det uppfattades som
barnsligt, men lite gulligt ibland beroende på situationen och ens preferenser. På mandarin finns ordet
sǎjiāo (撒娇) som betyder ungefär ‟att göra sig till på ett barnsligt vis för att uppnå någonting‟. Det
görs ofta av yngre tjejer inom förhållanden. Detta associerade många juē zuǐ och gūdūzhe zuǐ till.
Dū zuǐ omnämndes som ett poserande plutande. En person sa att vid dū zuǐ så var läpparna mer slutna
för att de ansågs vackrare, medan de vid juē zuǐ istället var väldigt framskjutna. Dock sa en annan
person att dū zuǐ var något man gjorde när man var arg, så det rådde ingen konsensus kring dem. En
generell utläggning av vad de tre uttrycken har gemensamt kan formuleras så här:
[D2] Semantisk utläggning av den gemensamma komponenten hos ”gūdūzhe zuǐ”, ”dū zuǐ” och ”juē zu
ǐ”.

a.
b.
c.
d.
e.

Jag vill ha någonting av någon.
Jag vill att denna någon ska känna någonting bra när denna någon ser mig.
Jag vill att denna någon ska vilja göra någonting eftersom denna någon känner någonting bra.
Om denna någon gör detta någonting, kan jag känna någonting bra.
Om denna någon inte gör detta någonting, kan jag känna någonting dåligt.
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Chī zhī yǐ bí signalerar ironi och att man inte orkar bry sig, att man ser ner på något. Man kan också
göra det när någon eller något inte lever upp till ens förväntningar:
(77)
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D: När en ansedd akademiker inom ett fält säger ignoranta och dumma saker, som inte alls
motsvarar ens förväntningar.
Här passar också lěngxiào. Personen som chī zhī yǐ bí uppfattas som stolt och märkvärdig och blir man
objektet för handlingen kan man kan undra vad man har gjort för fel.
[E2] Semantisk utläggning av ”chī zhī yǐ bí”.

a.
b.
c.
d.

Någon gör någonting.
Jag tänkte inte någonting dåligt om denna någon innan.
Nu tänker jag någonting dåligt om denna någon.
Jag vill inte göra någonting eftersom jag tänker någonting dåligt om denna någon.

Yǎo yá var mitt val av en ekvivalent till gnissla med tänderna på svenska. Samtliga informanter
nämnde också det längre uttrycket yǎo yá qiè chǐ (咬牙切齿) som betecknar vrede. Detta uttryck har
Zhengdao Ye redan beskrivit på ett bra sätt (Ye, 2006:138). En del av informanterna hade lite svårt att
relatera till yǎo yá enbart, men det associerades hur som helst med ilska och smärta, och att man
framhärdade i en ansträngande eller smärtsam aktivitet (78). Att göra så mot någon annan uppfattades
som aggressivt.
(78)
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C: En idrottare som skadat sig, men som yǎo yá och slutför tävlingen.
[F2] Semantisk utläggning av ”yǎo yá”.

a. Jag gör någonting nu.
b. Jag känner någonting dåligt i kroppen eftersom jag gör detta.
c. Jag vet att om jag gör detta en stund, kan jag känna någonting bra efter detta.

4. Diskussion
I detta avsnitt presenteras i 4.1. en övergripande sammanfattning i form av en jämförelse av de svenska
och de kinesiska orden och uttrycken i stora drag. I 4.2. diskuteras metodvalet och i 4.3. återkopplar jag
till diskussionen om universella känslor som tagits upp i bakgrunden.
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4.1. Jä mfö relse mellan de svenska och de
kinesiska uttrycken
Här följer en redogörelse för resultaten av de tre delstudierna med orden från domänen ”glädje” först,
följt av orden från domänen ”tungsinthet/sorg” och till sist de övriga orden. Utgångspunkten för
jämförelsen är matchningen av översättningsekvivalenter i tabell 2. Sammanfattningsvis var
ordboksdefinitionerna ofta bra och överensstämmande med de övriga resultaten. I vissa fall skilde sig
dock kollokations- och intervjuresultaten från definitionerna och ibland skilde de sig också åt
sinsemellan. Vissa ord och uttryck rådde det stor samstämmighet kring medan andra var mer
svårfångade och gav spretiga svar i intervjuerna. Så var till exempel fallet med de kinesiska ord som
var relaterade till ilska. Dessutom vill jag påminna om den inneboende morfologiska skillnaden mellan
svenska och mandarin beträffande de här orden och uttrycken, där alla ord inom de kinesiska skrattoch leenderelaterade orden innehåller samma morfem – xiào – och alla de gråtrelaterade orden
innehåller morfemet kū/qì.
Ingen egentlig skillnad mellan xiào och hāhādàxiào kunde hittas varken utifrån
definitionsanalysen, kollokationsundersökningen eller intervjusvaren. Att skratta kollokerade med
de ‟negativa‟ orden ”hånfullt” och ”elendet” medan xiào inte kollokerade med några negativa ord kan
möjligen bero på att många av de kinesiska motsvarigheterna till de svenska uttrycken fnissa, flina,
fnittra med flera uttrycks med hjälp av ett prefigerat xiào som modifierare. Om man vill uttrycka till
exempel lěngxiào ordagrannt på svenska, så behöver man säga ”skratta kallt” och alltså uttrycka det
med två ord. Därmed skulle svenska skratta få en negativ kollokation i ”kallt” medan det inte skulle bli
fallet på mandarin.
Som tidigare nämnt var i intervjuerna den närmast motsvarigheten till skrocka hāhādàxiào
emedan komponeneter som högljuddhet och bullrighet fanns för skrocka som inte fanns för
hāhādàxiào. Denna högljuddhet hos skrocka står också i kontrast till ordboksdefinitionen som talar om
ett ”dovt” skratt. Annars låg hāhādàxiào närmast skratta så som uppspaltat i tabell 2.
Kollokationsundersökningen visade istället att skrocka var något man kunde göra lite förnöjt eller
igenkännande, måhända av glädje men kanske ibland på någon annans bekostnad. Intervjuresultaten
visade inte på någon koppling mellan skrocka och glädjelöshet, vilket också det skilde sig från
ordboksdefinitionen.
Enligt informanterna var qièxiào någonting man gjorde i smyg, till skillnad från fnittra. Fnissa
var mer glädjebetonat och kunde även kopplas till genans, vilket shǎxiào och chīxiào inte kunde.
Shǎxiào och chīxiào hade dessutom en komponent av överdrivenhet och bristande närvaro i nuet, att
man var borta i sin egen lilla värld. Kollokationsresultatet i sin tur stämde överens med informanternas
förståelse av orden, även om fnissa även kollokerade med ”skadeglatt”. Enligt ordboken skulle shǎxiào
och chīxiào vara absoluta synonymer, men som förväntat var chīxiào den mer extrema av dem. När det
gäller ordboksdefinitionerna för fnittra och fnissa så bekräftades de av intervjuerna men inte av
kollokationundersökningen.
Le och wēixiào verkade vara de samma enligt såväl intervjuresultat som kollokationsresultat och
definitionsanalys.
Enligt informanterna var flina framförallt hånfullt, vilket till stor del bekräftades av
kollokationundersökningen, och så var fallet också med dess definition i ordboken.
Kollokationsundersökningen visade dock också på att flina även kunde vara bara ett stort fånigt leende.
Jīxiào var enligt informanterna alltid hånfullt, vilket bekräftades av kollokationsresultaten och
bekräftade ordboksdefinitionen. Xīpí xiàoliǎn kopplades av informanterna samman med oseriösitet i
för detta olämpliga sammanhang. Detta stämde överens med båda övriga delundersökningar.
Kollokationsundersökningen visade smila som ett något konstlat leende, men dock inte inställsamt.
Lěngxiào som enligt definitionen skulle ”ha en betydelse av ironi, missnöje, otålighet,
obryddhet/förakt” uppfattades precis så av informanterna , och liknande resultat uppnåddes även av
kollokationsundersökningen.
Gråta och kū var i stort sett lika, och det enligt resultaten av alla destudier. Lipa gjorde man
enligt informanterna ofta av en obetydlig anledning, liksom ordboken också konstaterat. Inga av
delstudierna visade på några sådana konnotationer för háotáodàkū. Háotáodàkū kan därför inte sägas
vara ekvivalent till lipa, men dock eventuellt till tjuta, med det undantaget att både
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kollokationsundersökningen och modersmålsintervjuerna indikerade att tjuta ofta tillskrevs barn. Enligt
kollokationerna hade tjuta inte den huvudsakliga betydelsen gråta, då det kollokerade med främst
sirener, billarm och liknande. I andra hand kollokerade det med ord som kan förknippas med glädje
och i först i tredje hand med ord som hade med gråt att göra. Enligt informanterna var det i princip
enbart förknippat med gråt, men det beror förmodligen på att de trodde att de förväntades bara nämna
sådant som människor kan göra. Dock var det ingen som nämnde ”tjuta av förtjusning”, vilket utgör en
liten skillnad från kollokationresultaten. Grina ansågs var enligt kollokationerna gnälligt och skrikigt,
och informanterna tyckte att det även hade en lätt nedsättande klang. Detta stämde inte överens med
ordboksdefinitionen för grina som sa att det var ett vardagligt ord för ”gråta” enbart. Med hänsyn till
resultaten från kollokations- och intervjudelstudierna kan grina dock inte anses vara en lämplig
översättningsekvivalent till kū. När det gäller snyfta och chuòqì kollokerade chuòqì oftare med ord som
beskriver tysthet på olika sätt, än vad snyfta gjorde. Ingen information om huruvida snyfta och chuòqì
var högljutt eller lågmält har dock inhämtats från informantintervjuerna, så det är omöjligt att på det
sättet bekräfta eller dementera kollokationsresultaten. Ironiskt nog nämner den svenska
ordboksdefinitionen just tysthet som ett utmärkande drag hos snyfta, medan den kinesiska inte gör det
för chuòqì.
Enligt både informanter och ordböcker var gūdūzhe zuǐ, dū zuǐ och juē zuǐ i princip lika. Den
andra betydelsen av juē zuǐ, att skälla ut, vann inget gehör i varken kollokationsundersökningen eller
informantintervjuerna. De kan dock inte helt sägas motvara svenska pluta, som mest associerades med
pussande av både kollokations- och intervjustudien, och bara i andra hand förknippades med poserande
eller barnslig trotsighet. Snörpa på munnen, som enligt de svenska informanterna var förknippat med
förakt och äckel, hade därmed ingen motsvarighet i gūdūzhe zuǐ. Resultaten från delundersökningarn
bekräftade i alla fall varandra gällande uttrycket.
Till sist associerades yǎo yá till smärta, ansträngning och hat/vrede, medan gnissla med tänderna
kopplades samman med frustration. Därför torde en bättre svensk motsvarighet till yǎo yá vara ”bita
ihop”. Inga indikationer för den andra defnitionen av yǎo yá (”mala med tänderna i sömnen p.g.a
problem med matsmältningen e.d.”) fanns bland intervjuresultaten, och fastän enstaka exempel på den
användningen återfanns i kollokationsresultaten torde det vara en mindre vanligt betydelse. Gnissla
med tänderna var å sin sida något man framför allt gjorde i sömnen, enligt kollokationsresultaten.
Informanterna höll i stor utsträckning med om definitionen, som gick ut på att det just var ett tecken på
frustration, men de kan ha blivit påverkade av frågornas utformning.

4.2. Metoddiskussion
Styrkan med mitt valda tillvägagångssätt är att samma problem angrips på tre olika sätt, vilket ökar
validiteten. Det första steget är att konsultera ordböcker för att ha en utgångspunkt och från dem dra
slutsatser om hur frågan om vad andra människor tillskriver en person som gör ett visst ansiktsuttryck
för känslor och tankar. Det andra steget, korpusundersökningen, gav större bredd till undersökningen
då den drog statistisk information från ett mycket stort antal bloggar som var skrivna av vanliga talare
som använde sig av ett naturligt och avslappnat språk. Djupet gavs sedan av intervjuerna med
modersmålstalarna, där tillfälle gavs att diskutera mer på djupet kring ordens och uttryckens
användning. Ett relativt litet antal informanter räcker till för det syftet. Däremot befann sig de flesta
informanterna inom ett relativt begränsat åldersspann, undantaget en 61-årig man bland de svenska
informanterna. I vissa fall skilde sig hans svar från de andras och det hade kanske därför varit bättre att
bara ha med informanter i 20- och 30-årsåldern. Att utforma NSM-utläggningar var en utmaning men
det var nyttigt och tillfredsställande på så sätt att man fick en konkret och begriplig sammanfattning av
all insamlad information om uttrycken, även om jag inte hävdar att jag träffat helt rätt i alla fall.
Metoden är även bra på att avslöja finare skillnader mellan mycket närliggande ord och uttryck, då den
lägger ut texten på ett annat sätt än konventionella ordböcker gör i och med sin mycket begränsade
uppsättning primitiver.
Ordboksdefinitionerna gav en bra utgångspunkt för den fortsatta analysen och i de flesta fall befann
de sig inte långt från min egen uppfatting. Vissa uttrycks definitioner, såsom de för smila och skrocka,
förvånade mig lite eftersom jag själv inte haft någon klar uppfattning om deras betydelser, och likadant
var det för många av informanterna. Vissa ord och uttryck verkar finnas i vårt gemensamma ordförråd
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men förvånande nog kan ingen riktigt sätta fingret på vad de egentligen betyder, trots att man tror sig
veta det. Vad de kinesiska orden och uttrycken beträffar lärde jag mig en hel del – både av
definitionerna i sig och av intervjuerna – eftersom jag inte har samma intuitiva känsla för mandarin
som för mitt modersmål svenska.
Kollokationsundersökningen var också nyttig i och med att den gav perspektiv på alla andra
resultat i och med att den gav en mer statistisk bild av hur orden och uttrycken vanligtvis används – då
kunde också avgöras vilka av informanternas svar som förmodligen var mindre vanliga tolkningar eller
individuella uppfattningar.
Det finns vissa brister i intervjufrågornas utformning. De utformades som tidigare nämts för att
kunna svara på frågan ”vilka känslor och tankar som folk tillskriver en person X när de säger att denna
person uppvisar ett visst ansiktsuttryck Y” (Ye 2006:133) men det är inte förrän efteråt som man vet
vilka frågor som visat sig mest användbara. Till exempel besvarades sällan frågan ”Vad kan man mer
göra i en sådan situation?”, kanske för att uttrycket verkligen var unikt och ingenting annat riktigt
passade. Även frågan ”I vilka andra situationer kan man göra så här” var ibland svår att svara på för
informanterna, men det berodde i många fall på att de redan hade räknat upp ett flertal exempel som
svar på frågan ”Nämn en typisk situation när man gör så här”. Alla andra frågor var ganska produktiva,
även om det skilde sig åt från uttryck till uttryck.
Dessutom genomfördes i slutändan bara två av från början tre planerade intervjuomgångar, dels
av tidsskäl och dels på grund av att det insamlade materialet bedömdes räcka. Bara de intervjusvar som
utskilde sig från mängden gick vidare till den andra intervjuomgången och det urvalet är förstås i
mångt och mycket en subjektiv bedömning. Att inte alla svar fick kommenteras av alla kan ha påverkat
resultaten. För att verkligen göra en detaljerad studie av människors uppfattning om ansiktsuttryck på
svenska och mandarin hade en längre och mer detaljerad intervjustudie behövt genomföras.
Utformningen av frågorna kan även ha påverkat informanternas svar; att de ombads svara på till
exempel hur det känns när någon gör ett visst ansiktsuttryck mot en kan ha gjort att deras svar blev
mindre typiska. Detta kan ha varit fallet för gnissla med tänderna som enligt
kollokationsundersökningen främst var något man gjorde i sömnen, men som enbart associerades till
frustration och liknande av informanterna. Det kan därför hända att man får aningen olika resultat
beroende på frågornas frasering. Trots detta tycker jag att intervjuer med modersmålstalare är en bra
metod för att utföra semantisk analys av ord och uttryck, eftersom man då som sagt kan diskutera dem
på djupet och ur olika synvinklar.

4.3. Universella kä nslor
I det här avsnittet görs en kort återkoppling till den forskning som presenterats i bakgrunden om
ansiktsuttryck kopplat till känslor. Där presenterades Russels kritiska artiklar (1991, 1994) i vilka han
kritiserade den då allmäna uppfattningen att det finns en absolut och universell mappning mellan
ansiktsuttryck som betecknar en prototypisk känsla och den känslan; med det resonemanget skulle man
med andra ord alltid vara glad när man ler och alltid förvånad när man ser prototypiskt förvånad ut.
Istället föreslog Russell en kontextuell tolkning av ansiktsuttryck (1996). Minns att rädsla tolkades som
ilska i de experiment som Russell (1996) satte upp där försökspersoner fick titta på bilder av ansikten
med miner som skulle uttrycka ett antal ”kardinalkänslor”. Försökspersonerna behövde bara ett annat
sammanhang för att tolka minerna annorlunda.
I mina informanterintervjuer sa deltagarna också ofta att det berodde på situationen hur de skulle
reagera på ett ansiktsuttryck. Det berodde på om de försökte vara roliga eller inte huruvida det var
förolämpade att någon tittade på dem och fnittrade, och det berodde på om det var en nära vän eller en
främling hur allvarligt det uppfattades att bli jīxiào åt.
I bakgrunden tas även Tanaka-Matsumas och Marsellas (1976) samt Chans (1990) artiklar upp,
som båda visar att översättningsekvivalenter har olika konnotationer på olika språk. Detta är precis vad
som också har påvisats i denna studie.
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5. Slutsatser och framtida
forskning
Syftet att jämföra det semantiska innehållet hos översättningsekvivalenter för ord och uttryck för
ansiktsuttryck på svenska och mandarin, samt att omsätta resultatet av den jämförelsen i NSMutläggningar, har uppnåtts. Sammanfattningsvis kan man säga att ordboksdefinitionerna i många fall
var träffsäkra, men med vissa tydliga avvikelser. Relaterat till bakgrunden om universella
ansiktsuttryck kopplade till känslor tyder resultaten på att olika språk delar in samma semantiska fält
lite olika, vilket ju i sig talar emot att det skulle finnas en uppsättning känslor vars ansiktsuttryck
uttrycks på ett universellt sätt över världen. Visserligen har denna studie visat mandarin och svenska
har det gemensamt att de undersökta orden och uttrycken kunde kategoriseras i domäner som ”glädje”
och ”tungsinthet/sorg” (se tabell 2), och så är sannolikt också fallet för många andra språk, men de ord
och uttryck som befinner sig inom dessa domäner visade sig inte vara identiska semantiskt, för att man
helt enkelt delar in den semantiska rymden inom en domän lite olika på de olika språken. Det går heller
inte att bortse från att domäner ibland kan överlappa varandra. Som helhet tyder allt detta på att Russell
hade rätt i sin kritik.
Den noterade skillnaden i svaren mellan informanter av olika ålder kan vara något för framtida
forskning; det vore intressant att ta reda på hur förståelsen av dessa uttryck skiljer sig mellan olika
åldersgrupper. På så sätt kan man även se till ordbetydelsers förändring över tid och även analysera det
utifrån ett kulturellt perspektiv: vår uppfattning om när och varför ett ansiktsuttryck används torde ju
vara kulturellt betingad om förståelsen av det skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Det vore också
intressant att analysera samma sak utifrån kön.
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Bilagor
Bilaga 1: Definitioner fö r de kinesiska orden och uttrycken i originalsprå k

笑: ”露出愉快的表情，发出欢喜的声音”
哈哈大笑: ”哈 象声词，形容笑声(大多叠用)：哈哈大笑”
微笑: “1.不显著的笑容：脸上浮现一丝微笑 2.不显著地，不出声地笑：嫣然微笑，回眸微笑”
傻笑: ”无意义地一个劲儿地笑”
痴笑: ”傻笑”
窃笑: ”窃: 偷偷地:～笑”
嬉皮笑脸: ”形容嬉笑不严肃的样子，也作嘻皮笑脸”
讥笑: ”讥讽和嘲笑：别人有缺点要热情帮助，不要讥笑”
冷笑: ”含有讽刺，不满意，无可奈何，不屑于，不以为然等意味或怒意地笑：嘴角挂着一丝冷
笑”
哭: ”因痛苦悲哀或感情激动而流泪，有时候还发出声音：哭泣，哭诉，放声大哭”
嚎啕大哭: ”嚎啕=号啕 号啕：形容大声哭：号啕大哭，号啕痛哭”
啜泣: ”抽噎；抽抽搭搭地哭：啜泣不止，嘤嘤啜泣”
咕嘟着嘴: ”咕嘟: 嘴)撅着；鼓起：他生气了，咕嘟着嘴半天不说话”
撅嘴: ”撅 1 翘起：撅嘴，撅着尾巴 2 当面使人难堪；顶撞：撅人，他平白地撅了我一顿”
嘟嘴: ”方. 嘟(嘴)向前突出；撅着：弟弟听说不让他去，气得嘟起了嘴”
嗤之以鼻: ”用鼻子吭气，表示看不起”
咬牙: ”1.由于极端愤怒或忍住极大的痛苦而咬紧牙齿。2.熟睡时上下牙齿相魔发声，由消化不
良等原因引起”
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Bilaga 2: De fö rsta 20 kollokationerna fö r varje sö kord, fö r svenska och
mandarin

skratta

skrocka

fnittra

fnissa

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation

Kiknat

9.39

belåtet

12.70

hysteriskt

skadeglatt

8.96

förnöjt

12.55

generat

9.4

8.82

nöjt

10.37

förtjust

8.15

igenkännande

stigen

8.56

hejdlöst

8.07

hejdlöst

8.60

8.50

hö

7.50

nervöst

8.05

suckat

8.55

8.32

förtjust

7.04

ömsom

7.69

hysteriskt

8.55

häxskratt

8.25

doktorn

6.65

surrade

7.07

belåtet

8.52

harmynt

8.2

glatt

6.49

skojade

6.88

förnöjt

8.47

nojsade

7.92

gubben

5.75

glatt

6.03

okontrollerat

7.96

7.90

skratt

5.48

tonåringar

kittlande

7.94

fördärvad

7.71

längs

5.34

flickan

5.84

fnissar

7.93

fördärvade

7.61

Skrattade

5.02

skrattat

5.79

fnyser

7.84

elendet

7.59

högt

4.32

flickor

5.71

nöjt

7.17

7.44

åt

4.08

inombords

5.55

smyg

6.94

hånfullt

7.32

medan

3.68

skojar

5.48

skrattande

6.92

flamsat

7.32

gott

3.39

flickorna

5.27

ljudligt

6.89

flamsade

7.30

Han

3.1

tjejerna

5.14

nervöst

6.61

7.22

själv

2.67

lyckligt

5.03

förtjust

6.61

4.96

Skvallra

6.50

4.95

inombords

6.33

Gap
kiknade
harmynta

8.6

Kiknar
komedins

Igäll

benvita

Ihjäll
Jollrar

7.13

log

ihjääääl

7.13

skrattade

le

9.46

MI
10.04

generat

5.9

9.13
8.8

Kollokation MI

smila
Kollokation MI

flina
Kollokation

MI

gråta
Kollokation

bländvitt

10.17

brett

7.06

Illmarigt

10.97

sorgetårar

8.86

illmarigt

10.03

lé

5.77

retsamt

9.97

krokodiltårar

8.74

5.3

belåtet

9.81

tårkar

8.30

MI

förbindligt

9.64

kameran

sardoniskt

9.63

rejält

4.94

hånfullt

9.63

otröstligt

8.02

majsol

9.58

skratta

4.94

generat

9.54

skvätt

8.01

spjuveraktigt

9.48

medans

4.52

förnöjt

8.99

lyckotårar

7.89

guldbruna

9.41

ögonen

4.20

rodnade

8.67

glädjetårar

7.88

pillimariskt

9.18

försökte

4.1

elakt

8.3

tårana

7.75

påklistrat

8.98

omkring

4.01

nöjt

7.69

svätt

7.56

tandlöst

8.92

upp

3.79

fånigt

7.31

hulkat

7.55

skälmskt

8.90

sluta

3.77

brett

6.87

hulkar

7.47

inåtvänt

8.89

stort

3.42

överlägset

6.75

hejdlöst

7.35

fåraktigt

8.78

sig

3.34

nickar

6.38

hulkande

7.17

urskuldrande

8.63

åt

3.26

glatt

5.9

skvättar

6.90
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jättebrett

8.63

glad

3.2

pillemariskt

8.59

mot

självbelåtet

8.4

stå

stort-

8.37

smyg

5.65

sorliga

6.64

3.18

log

5.45

örfila

6.63

3.07

(från öra till) öra

5.14

lättrörd

6.60

hon

2.47

skakar(på
huvudet)

4.96

snyftar

6.56

bländvitt

10.17

henne

2.32

lyckligt

4.85

fosterställning

6.49

illmarigt

10.03

:D

2.14

SNETT

4.7

hyperventilerar

6.47

grina

lipa

tjuta

snyfta

Kollokation MI

Kollokation MI

Kollokation

MI

Kollokation

krokodiltårar

8.34

barnunge

9.34

billarm

11.46

hulkar

11.64

skvätt

7.69

lipar

9.22

sirener

11.18

hulkade

11.14

oturen

7.28

fosterställning

7.14

sirenerna

10.88

uppgivet

8.9

skrikit

6.78

sill

6.17

brandalarm

10.85

högljutt

8.07

gnällt

6.52

skvätt

6.0

brandvarnaren

10.76

hysteriskt

6.82

hejdlöst

6.03

blödig

5.94

Brandalarmet

10.25

grät

6.36

fosterställning

5.98

ihjäl

5.45

brandlarmet

9.63

hördes

6.36

skrek

5.94

gris

5.45

siren

9.42

gråter

6.21

skrika

5.86

fotografen

5.37

larmet

9.37

sömnen

5.86

gnäller

5.84

sönder

5.16

tjöta

9.15

tårarna

5.57

utmattning

5.75

börja

5.05

brandlarm

9.01

ikapp

5.42

förtvivlat

5.7

skrika

4.0

högan

8.62

gråta

5.21

gnällde

5.67

tungan

4.91

ylar

8.56

hörde

5.21

hysteriskt

5.65

började

4.87

knutarna

8.54

tyst

4.91

illa

5.46

sluta

4.66

visslar

8.35

hals

4.70

övertrött

5.44

känslig

4.37

brandbilar

8.28

täcket

4.65

ihjäl

5.36

nästan

4.23

brandvarnare

8.12

högt

4.64

gris

5.29

suttit

4.21

pipande

8.02

Flickan

4.49

Titanic

5.25

unge

4.21

piper

7.92

tårar

4.47

blödig

5.04

börjar

4.16

jättehögt

7.82

knä

4.42

fnysa

MI

Kollokation MI

snö rpa på
munnen
Kollokation MI

gnissla med
tänderna
Kollokation
MI

Kollokation MI

föraktfullt

13.53

munnen

11.68

snarkar

9.76

underläppen

12.44

fnys

11.41

ihop

6.73

nätterna

7.48

läpparna

11.58

frustade

11.01

pluta

hon

3.55

sömnen

7.25

munnar

11.12

nysa

9.46

på

2.73

hemska

6.38

munnen

9.65

ilsket

8.78

lite

1.81

natten

5.08

läppar

9.63

överlägset

7.79

och

1.57

börjat

3.55

mun

9.05

tanten

6.84

med

1.39

sina

3.34

läppen

8.18

näsan

5.93

mellan

2.31

med

3.56
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åt

5.61

började

2.29

små

3.53

brukade

5.3

börjar

2.17

Puss

2.97

skrattade

4.73

ibland

2.16

mot

2.81

vände

4.67

ligger

2.05

sina

2.76

högt

4.23

eftersom

2.05

ut

2.21

ansiktet

3.86

när

1.95

hon

1.83

svar

3.32

han

1.91

han

1.75

tittade

3.02

Varför

1.88

och

1.63

lätt

2.85

mina

1.61

lite

0.68

gav

2.76

Hon

1.58

när

0.63

ofta
brukar

2.55
2.24

hela

1.23

sa

0.56

mot

1.16

in

0.49

xiào (’le/skratta’)
Kollokation
颜作 (’ansiktet uppvisar’)

hāhādàxiào (’haha
storskratta’)

MI
11.03

wēixiào (’skratta/le litet’)

Kollokation

MI

Kollokation

高兴处 (’ det roliga’)

13.34

破颜 (’brista ut i’)

MI
12.28

破涕 (’slutade gråta’)

10.78

听罢 (’höra färdigt’)

11.52

露齿 (’blotta tänderna’)

10.57

引得 (’göra så att’)

11.31

面露 (’ansiktet
uppvisar’)
绽出 (’brista ut i’)

10.49

相视 (’se på varandra’)

11.12

会心 (’igenkännande’)

10.47

逗 (’reta(fram)’)

10.86

职业性 (’professionellt’)

10.5

10.23

漾起 (’krusa upp’)

10.4

10.16

颔首 (’nicka’)

前仰后合 (’vagga fram
och tillbaka’)
前俯后仰 (’vagga fram
och tillbaka’)
咧嘴 (’sprucken mun’)

10.34

抿嘴 (’hålla för munnen’)

10.32

乐不可支(’så munter att
man inte kan stå upp’)
乐得 (’så munter så att’)

10.9
10.56
10.55

10.36

噗哧 (’brista ut i’)

10.28

扑哧 (’brista ut i’)

10.24

忍俊不禁 (’kan inte hålla
sig från att skratta’)
禁不住 (’kan inte hålla sig’)

粲然 (’strålande’)

10.12

说罢 (’säga färdigt’)

9.51

浅浅 (’grunt’)

9.53

10.09

忍不住 (’kan inte hålla sig’)

9.26

礼貌性 (’artigt’)

9.28

幸灾乐祸 (’skadeglad’)

9.18

不语 (’ordlös’)

9.18

9.11

粲然 (’strålande’)

9.17

8.93

露齿 (’visa tänderna’)

9.15
9.1

咯咯 (gégé, beskriver
skratt)
咯咯咯 (gégége2,
beskriver skratt)

9.9

9.63
9.6

漾出 (’krusa ut’)
面带 (’på ansiktet’)

9.96
9.9

大牙 (’stor tand’)

9.87

卟哧 (’brista ut i’)

9.81

得意洋洋 (’upprymd och
nöjd med sig själv’)
继而 (’och sedan’)

憨憨 (’(små)dumt’)

9.58

听完 (’lyssnat färdigt’)

8.92

致意 (’som ett tecken’)

咧开 (’sprucken mun’)

9.58

不禁 (’oupphörligen’)

8.63

眯眼 (’kisande’)

8.97

灿然 (’strålande’)

9.43

闻言 (’när hen hörde detta’)

8.55

露出 (’brista ut i’)

8.95

会心 (’igenkännande’)

9.41

笑声 (’skrattljud’)

8.53

浮起 (’flyta upp’)

8.95

破颜 (’brista ut i ansiktet’)

9.39

放肆 (’koppla av’)

8.41

安慰 (’trösta’)

9.27

说完 (’sagt färdigt’)

8.37
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迷人
(’charmigt’, ’attraktivt’)
绽开 (’brista ut i’)

8.8
8.77

shǎxiào (’skratta/le fånigt’)
Kollokation

MI

Kollokation

直是 (’alltid’)

13.17

咧嘴 (’sprucken mun’)

11.41

咧开 (’spricka upp’)

11.22

咯咯 (gégé, härmar
skratt)
嘿嘿 (hēihēi, härmar
skratt)
赫赫 (hèhè, härmar
skratt)
一个劲
(’oupphörligt’, ’frenetiskt’)
痴痴
(’dumdumt’, ’idiotiskt’)
无缘无故 (’utan
anledning’)
冲着 (’mot’)

chīxiào (’skratta/le galet’)
大舌头 (’stor tunga’,
beskriver att man har
problem med att
uttrycka sig)
不对头 (’något står inte
rätt till’)
咯咯 (gégé, beskriver
skratt)

qièxiào (’skratta/le i smyg’)

MI

Kollokation

MI

16.65

暗自 (’för sig själv’)

12.64

14.15

嗤 (’skratta otrevligt’, ’flina’)

11.22

13.57

不已 (’oupphörligen’)

11.09

13.32

掩 (’hålla för’)

11.02

暗暗 (’i smyg’)

10.72
10.62

10.82

呆滞 (’slö’)

10.67

满嘴 (’med hela
munnen’)

13.2

10.53

神经质 (’stirrig’)

13.13

连连 (’oavbrutet’)

10.38

想方设法 (’komma på
en lösning’)

12.74

一旁 (’vid sidan om’)

9.75

10.21

傻瓜 (’dumbom’)

12.44

无知 (’ignorant’)

9.66

10.07

时而 (’ibland’)

12.32

偷偷 (’i smyg’)

9.66

9.75

低头 (’sänka huvudet’)

9.61

咧 (’spricka’)

9.72

低声 (’med låg röst’)

9.06

嘻嘻 (’xīxī, härmar
fnissande/fnittrande’)

9.48

拖 (’skjuta upp’)

8.86

嘿 (hēi, härmar skratt)

9.4

不止 (’oupphörligen’)

8.82

9.36
8.89
8.65

唇 (’läpp/ar’)
不禁 (’kan inte hjälpa’)
忍不住 (’kan inte hålla sig’)

8.6
8.46
8.4

8.63

心中 (’inombords’)

8.23

一旁 (’vid sidan av’)

8.63
8.47

8.13
7.65

冲 (’mot’)

8.41

嘴 (’mun’)
心里 (’inombords’)
哈哈 (hāhā, beskriver
skratt)

大嘴 (’stor mun’)
对着 (’åt’, ’mot’)
白痴 (’idiot’)
呵呵 (hēihēi, härmar
skratt)
发呆 (’stirreblick’)

xīpí xiàoliǎn (’glatt busigt
skratt/leende-ansikte’)
Kollokation

MI

说道 (’sa’)

7.28

样子 (’utseende’, ’uppsyn’)

6.74

男生 (’kille’)

6.7

jīxiào
(’hånskratta/hånle’)
Kollokation
MI
嘲讽
(’ironisera’, ’förlöjli
ga’)
辱骂 (’misshandla
verbalt’)
讽刺 (’ironisera’)

总是 (’hela tiden’)

6.12

过来 (’komma hit och’)

5.23

回答 (’svara’)

5.16

加以 (’till och
med’)
他人 (’andra’)

父亲 (’far’)

5.13

不怕 (’inte rädd’)

过来 (’komma hit’)

4.9

别 (’gör inte’, imp)

4.87

善意 (’vänligt’)

lěngxiào (’skratta/le kallt’)
Kollokation

MI

傲然 (’stolt’)

10.24

11.42

阴森森 (’illavarslande’)

10.01

10.28

讥讽 (’ironisera’)
嘿嘿 (hēihēi, härmar
skratt)

9.92

8.44

轻蔑 (’ringakta’)

9.72

7.73

浮起 (’flyta upp’)
哼哼 (hēnghēng, härmar
fnysande)
居高临下 (’ovanifrån
nedåt’)
嗤 (’skratta
otrevligt’, ’flina’)

9.26

12.1

9.92

7.3

对象 (’objekt’)

7.28

露出 (’brista ut i’)

7.27

52

7.28

9.84

9.21
9.17
9.1

男孩 (’pojke’)
别人 (’andra
människor’)
说道 (’sa’)

抽搭(chōudà, beskriver
snyftande gråtljud)
抽抽噎噎 (chōuchōuyēyē,
beskriver snyftande
gråtljud)
呜呜咽咽 (wūwūyànyàn,
beskriver gråtljud)
嘤嘤 (yīngyīng, beskriver
gråtljud)
抹泪 (’torka tårar’)
死去活来 (’dö och leva
igen’)
悲悲切切 (’sorgfylld’)
呼天抢地 (’ropa på himlen,
slå marken’)
泪人(’tår-människa’,
beskriver någon som
gråter kraftigt p.g.a stor
smärta/sorg)
稀里哗啦(xīlǐhuālā,
beskriver gråtljud)
呜呜 (wūwū, beskriver
gråtljud)
肝肠寸断 (’levern och
tarmen går av’)
哀哀 (’sorgfyllt’)
一踏糊涂
(’ohanterbart, ’okontrollerat’
)
哇哇(wāwā, beskriver
gråtljud)
放声 (’högljutt’)
自抑 (’undertrycka sig
själv’)
昏天黑地 (’mörk himmel,
svart mark’)

8.88

6.83

连声 (’ihållande’)

8.75

嘲讽
(’ironisera’, ’förlöjliga’)
闻言 (’när hen hörde
detta’)

8.63

同学
(’klasskamrat’)

6.49

怕 (’rädd’)

6.12

道 (’sa’)

8.58

道 (’sa’)

6.12

自嘲 (’håna sig själv’)

8.54

声音 (’röst’)

Kollokation

嘴角 (’mungipa’)

6.5

对方 (’den andra
personen’)
不要 (’gör inte’)
受到 (’bli utsatt
för’)
被 (bèi,
passiviserare)

kū (’gråta’)

7

8.61

5.92

不屑 (’föraktfullt’, ’orkar
inte bry sig’)
连连 (’hållande’)

5.84

暗自 (’för sig själv’)

5.54

哼 (hēng, härmar
fnysande)

8.24

5.48

暗暗 (’i smyg’)

8.14

5.99

8.51
8.45
8.4

chuò qì (’snyfta’)

háotáodàkū (’haotao
storgråta’)
MI

Kollokation

11.29

抱住 (’krama om’)

9.91

嘤嘤 (yīngyīng,
beskriver gråtljud)

15.41

11.14

忍不住 (’kan inte hålla sig’)

9.51

抱头 (’hålla om
huvudet’)

13.23

11.04

怀里 (’i famnen’)

9.35

低声 (’med låg röst’)

11.74

10.98

床上 (’på sängen’)

8.67

呜咽 (wūyàn, beskriver
gråtljud)

11.56

10.84

地上 (’på marken’)

8.34

无声 (’ljudlös/t’)

11.16

对着 (’vänd mot’)

8.13

起来 (’börja’)

8.04

哽咽 (’med snyftande
röst’)
小声 (’med liten röst’)

10.3

一边 (’på samma gång’)

7.95

轻声 (’lågt’)

9.39

10.3

竟然 (’otroligt nog’)

7.57

压抑 (’undertrycka’)

9.15

抱 (’krama’, ’hålla om’)

7.45

不已 (’oupphörligen’)

9.07

9.96

身上 (’på kroppen’, ’på sig’)

7.28

9.83

母亲 (’mor’)

6.41

9.67

终于 (’till slut’)

6.1

9.67

开始 (’börja’)

6.08

停止 (’upphöra’)

8.34

9.58

孩子 (’barn’)

5.02

伤心 (’ledsen’)

8.34

9.55

她 (’hon’)

4.47

低 (’låg’)

9.32

才 (’först då’)

4.36

偷偷 (’i smyg’)

8.24

9.26

他 (’han’)

4.17

起来 (’börja’)

7.72

10.5
10.32

10.28

MI
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Kollokation

轻轻 (’tyst och
försigtigt’)
忍不住 (’kan inte hålla
sig’)
止 (’slut’)

MI

10.84
10.21

9.02
8.96
8.47

8.3

苦求 (’be på sina bara
knän’)

9.25

我 (’jag’)

4.11

不住 (’ostoppbart’)

7.59

涕 (’tår’)

9.21

说 (’säga’)

3.88

听到 (’hörde’)

7.46

gūdūzhe zuǐ (’snörpa på
munnen’)
Kollokation

juē zuǐ (’pluta med
munnen’)

dū zuǐ (’pluta med munnen’)

MI

Kollokation

MI

Kollokation

MI

生气 (’bli arg’)

12.31

生气 (’bli arg’)

10.73

不满 (’missnöjd’)

11.43

算了 (’sak samma’)

11.97

闹 (’stöka’, ’ställa till med’)

11.64

chī zhī yǐ bí (’skratta till otrevligt åt detta
med näsan’)

yǎo yá (’bita tänderna’)

Kollokation

MI

Kollokation

MI

逆反 (’fientligt’)
不屑一顾 (’avfärda’)
向来 (’har alltid varit’)
不以为然 (’opponera sig mot’)

13.38
12.57
10.43
9.78

跺脚 (’stampa’)
挺住 (’hålla ut’)
硬挺 (’styv’, ’stel’)
忍痛 (’uthärda smärta’)

13.36
12.65
12.33
11.59

要么 (’antingen’)
说法 (’sätt att säga’, ’uttalande’)

8.64
8.39

闭眼 (’sluta ögonen’)
狠心 (’grym’)

11.42
11.17

哼 (hēng, härmar fnysande)

8.17

忍住 (’hålla sig’)

10.46

看法 (’åsikt’)
更是 (’desto mer’)
都会 (’alla gör’)
态度 (’attityd’)

7.49
7.34
6.63
6.54

瞪眼 (’stirra’)
放屁 (’prutta’)
顶住 (’hålla ut’)
含泪 (’tårfylld/a’)

10.33
9.97
9.9
9.76

然而 (’emellertid’)

6.54

皱眉 (’rynka på ögonbrynen’)

9.64

想法 (’åsikt’)

6.52

暗自 (’för sig själv’)

9.45

对 (’mot’, ’åt’)

6.45

坚持 (’framhärda’)

9.44

往往 (’ofta’, ’alltid’)

6.34

骂道 (’skällde’)

9.36

行为 (’beteende’)

6.03

恨 (’hat’, ’hata’)

9.09

太 (’alltför’)

5.81

暗暗 (’i smyg’)

8.92

甚至 (’till och med’)

5.76

拼命 (’för allt man är värd’)

8.53

认为 (’anser’)

5.48

忍 (’uthärda’)

8.49

根本 (’fullständigt’, ’alls’)

5.38

忍受 (’stå ut med’)

8.25
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Bilaga 3: Kontrakt med informanterna infö r intervjuerna

Vad gör man med ansiktet? En undersökning om hur ord och fraser för ansiktsuttryck används i
svenska och mandarin
Hej,
Jag heter Anna Löfstrand och skriver just nu min C-uppsats inom allmän språkvetenskap på
Stockholms universitet. Den syftar till att undersöka hur och när ord som betecknar uttryck, miner och
ljud man gör med munnen och ögonen används i svenska och mandarin.
Detta görs bland annat genom intervjuer med modersmålstalare av svenska, som du. Vi kommer att
träffas som mest tre gånger. Vid det första tillfället får du svara på frågor om användandet av vissa ord
och fraser, och vid de senare intervjutillfällena kommer jag att ställa mer detaljerade frågor. Du
behöver inte hålla dig till att bara svara på min exakta fråga, utan ta gärna upp annat du kommer att
tänka på.
Intervjuerna är konfidentiella i den mening att enbart ålder och kön kommer att nämnas i uppsatsen.
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta efterföljande analys. Deltagande är givetvis
frivilligt och kan avbrytas när som helst.
Tack för hjälpen!

Jag accepterar ovanstående villkor:
______________________________________________
Zhengdao Ye (”Why the „inscrutable‟ Chinese face? Emotionality and facial expression in Chinese”,
2006) analyserade kinesiska fraser för ansiktsuttryck, tagna från romanen ”Drömmar om röda gemak
(Hong2lou2meng4)”.
“Old Zhang smiled and nodded… The couple also accompanied the
two old men with smiles [péi xiào]. Only the couple themselves could
taste the miserableness in their smiles.” (Ur “Drömmar om röda gemak”, i Ye, 2006: 147)
[J] A Chinese cultural script for péi xiào („to accompany with a smile/laughter‟ as „respect‟ and
„compliance‟)

a.

a.

people think like this:
I can think about some other people like this:
“these people are above me
these people can say to me things like this:
„I want you to do this‟
„I don‟t want you to do this‟
I can‟t say things like this to these people”
when I am with a person like this, if this person feels something good because this
person thinks something about something, it is good if when this person sees my
liǎn („face‟) [M], this person can think that I feel something good because of this
(it is good if at the same time this person can hear something,
because of this, this person can think that I think the same)
(Ye, 2006:147)
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探讨代表脸部动作词汇
你好，
我叫 Anna Löfstrand,正在斯德哥尔摩大学语言学系写我的学士论文。此论文的目的为探讨代表
脸部动作词汇的用法在普通话和瑞典语里面，并指出这些词汇在两种语言之间语意上的区别。
我要看的是嘴跟眼睛的动作。
达到这个目的方法之一会是访问有着中文母语的人，也就是你！我们将会见面最多三次。接受
访问的时候后，我会请你回答一些关于某些词汇和用语的用法。 第一次见面会问得比较宽，后
面两次会回头问被遗忘的细节了。你不用只特定回答我问的问题，反而鼓励你多表示你对所提
的词汇的联想。
为了之后的分析方便，访问会被录音起来。访问是匿名的，除了年龄和性别会被记录。参与访
问当然是自愿的，而且你随时可以选择取消。
我同意以上的条件：

______________________________________________________
谢谢你的帮助！

Zhengdao Ye (”Why the „inscrutable‟ Chinese face? Emotionality and facial expression in Chinese”,
2006) analyzed phrases for facial expressions in 红楼梦.
“Old Zhang smiled and nodded… The couple also accompanied the
two old men with smiles [péi xiào]. Only the couple themselves could
taste the miserableness in their smiles.” (From 红楼梦, in Ye, 2006:147)
[J] A Chinese cultural script for péi xiào 赔笑

a.

b.

people think like this:
I can think about some other people like this:
“these people are above me
these people can say to me things like this:
„I want you to do this‟
„I don‟t want you to do this‟
I can‟t say things like this to these people”
when I am with a person like this, if this person feels something good because this
person thinks something about something, it is good if when this person sees my
liǎn („face‟) [M], this person can think that I feel something good because of this
(it is good if at the same time this person can hear something,
because of this, this person can think that I think the same)
(Ye, 2006:147)
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Bilaga 4: Transkription av de svenska intervjusvaren

skratta
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

C: ”Det går ju att bunta ihop med (alla andra skrattvarianter). Skratt är ju positivt. Sedan kan man
ju prefigera till hånskratt och så vidare. Allt som är roligt. Vitsar, filmer.”
E: ”När någonting är roligt eller underhållande. Också när man är väldigt glad, som barn som
skrattar av ren glädje.”
A: ”När någonting är roligt.”
B: ”När man är glad. ”
D: ”Ja det är ju mer... om man ska jämföra det med att flina och vad mer det nu var, så kan man
säga att det är mer neutralt. Om man skrattar så är det för att någonting är roligt, eller det är mer
neutralt. Man kan skratta av alla möjliga anledningar.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? Vad tänker
du om den
personen?

E: ”Beror på/med/mot/åt. Om någon skrattar med mig blir jag ju glad, det är en jättehärlig känsla
att man har gjort någon glad. Om någon skrattar åt mig är det precis tvärt om. Otroligt brett ord.”
A: ”Det blir stor skillnad om någon skrattar mot, åt, eller med en, eller hur? Skrattet är väl väldigt
neutralt? Ja. Det finns de som tar väldig illa upp om man skrattar åt dem, man jag gör inte det. Jag
skrattar med för det mesta. Trevlig människa som skrattar ofta.”
B: ”Det känns jättefint.” Om någon skrattar åt dig? ”Jättedåligt.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”(reflexmässigt)
uttrycka känsla av
munterhet eller glädje
genom stötvis
kommande ljud i
kombination med glatt
ansiktsuttryck.”

D: ”Ja att den är glad haha, det är det första man tänker på. Att skratta är ett bredare begrepp.”
B: ”Man ska ju skratta, då blir man glad sägs det.”

E: ”Härlig person, att skratta är ju sällan negativt.”
A: ”Trevligt.”
Alla höll med om definitionen.

skrocka
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”Skrattvarianten av att oja sig över något. Att något är roligt eller pinsamt.”
D: ”När det är något som är roligt.”
B: ”Skrockar åt ett skämt, flabba, skrocka det är väl ungefär samma sak.”
C: ”Ett skrockande skratt. Det är ett glatt, bullrigt, livsbejakande skratt. Inte alla människor
skrockar, jag tror man är rätt extrovärt och kanske lite bullrig i allmänhet när man skrockar.”
- D: ”Ja. De bryr sig inte hur det låter utan bara kör på.”
D: ”Det gör ju bara äldre människor, det kanske är något med röstens kvalitet. Jag vet inte varför
man säger skrocka, det är ju egentligen bara ett skratt.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
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I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

B: ”Ja, det kan ju vara ett skämt i en film, eller en människa som kläcker det. Men det ska ju vara
något roligt, kan inte komma på något mer konkret.”
E: ”Ja, jag tänker lite så här gubbhumor. Typ om nån berättar en snuskig vits som man sitter och
garvar åt. Kanske mer åt gubbhumor än översitteri.”
A: ”Jag tänker skrocka så här: ‟Å h hon gjorde så där, så tokigt åhåhåhå‟. Jag tror inte jag skrockar
så mycket. Kan det vara negativt att man skrockar åt någon? Jo, det kan det ju vara. Om jag skulle
skrocka kanske det skulle vara åt min syster, det är lite så här associerat med översitteri. Men det
är inte så att det gör någon upprörd.”
B: ”Bra skämt. Jag blir glad, mår bra.”
C: ”Nej jag tror inte att jag skrockar. Jag är nog för ung för det, det är morfarsgenerationen som
skrockar.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”skratta dovt och vanl.
av annan orsak än
glädje.”

E: ”Nej, jag är nog inte en person som skrockar direkt.”
B: ”Om jag skämtar för att locka fram ett skrock så är det helt okej, men om de skrockar åt mig
då, nej... jag kanske inte blir så förbannad. Tar det som ett skämt. ”
C: ”Det är bra och positivt. Då har man förmodligen varit medvetet rolig. Ett skrock lockas ju inte
fram av lyteskomik. Det är lite buskis att skrocka.”
D: ”Jag skulle tänka att min historia var lite smårolig, men att personen som skrockar inte gör det
naturligt, kanske för att vara artig. Annars kanske man skulle känna sig lite stött, men kanske inte
helst vill bli bemött med ett skrock.”
- A: ”Håller inte med om att det är för att vara artig.”
- B: ”Det finns ju endel människor som är väldigt högljudda och som flabbar som fan, fast man
inte tycker att det var så jätteroligt. Då kan det väl vara lite åt det nervösa hållet, men (skrocka får
mig) mer att tänka på jultomten liksom ”hohoho”, ett snällt skratt liksom.”
- D: ”Ja det kan ju vara så, det beror ju på lite hur det låter. Man kan ju skratta också för att vara
artig.”
E: ”Jag kan bara beskriva det med ljud ”höhöhö”. Det känns lite smånedlåtande. Om någon
skrockar åt någons historia så känns det som om de avfärdar den lite grann. Men inte på ett elakt
sätt. Det känns inte supernaturligt.” Lite titta så de gör liksom? ”Ja.”
- B: ”Inte nedlåtande. Det är nog oftast positivt, att de uppskattar ett rolig skämt. Det är ett
högljutt skratt, att man flabbar rakt ut.”
- D: ”Nej inte riktigt smånedlåtande. Det är mer högljutt och bullrigt.”
- A: ”Det behöver inte vara nedlåtande.”
- C: ”Nej, Jag tycker inte att det är nedlåtande. Vissa människor kanske inte skrattar, de skrockar
bara.”
A: ”Inget speciellt, de är normala. Vad tänker du om den handlingen?” Inget särskilt? ”Nej.”
B: ”Skrocknödiga.”
C: Tänker du att personen är högljudd och tar plats om du ser någon skrocka? ”Ja, man är ju
högljudd och tar plats i den bemärkelsen även om det är positivt, skrockandet är ett befriande och
livsbejakande skratt. Den som skrockar fnittrar ju inte. Det är antingen skrocka eller fnitter.”
D: ”Att de har hört något som är roligt. Det har ingen negativ klang.”
B: ”Att de har humor och kan ta/förstå ett skämt.”
C: ”Högljutt. Tror man framstår som en glad människa.”
A: ”Till viss del. Att det inte skulle vara av glädje håller jag inte med om. Det behöver ju inte göra
en glad, men det kan ju vara roligt. At det skulle vara negativt låter för starkt. ”Kan det vara att
man liksom skrattar åt sin otur, som att oj så det blev? ”Ja, ja, eller åt någon annans.”
B: ”Ja, om man definierar glädje som ett sinnestillstånd som man är i liksom så. Men skrocka kan
man ju göra åt ett bra skämt fast man inte är glad.”
C: ”Nej jag förstår inte vad de är ute efter. Inte av annan orsak än glädje.”
D: ”Nej, av annan orsak än glädje håller jag inte med om.”
E: ”Just det, ja. Man skrockar ju inte för att man är lycklig liksom.”

fnittra
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Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

E: ”När något är roligt och gör någon annan förlägen.”
E: ”Om man är kär i någon och det är lite hemligt, och man pratar om det.”
B: ”När man ser en rolig film, när någon har sagt något dumt. När det killas.”
C: ”Man skrattar inte alltid för att det är roligt, utan (man är) kanske lite generad. Det finns en
blyghet inbyggt i skrattet. Säg att det är en situation som är rolig som man kanske inte får skratta
åt, så fnittrar man till. Man måste vara minst två personer, inte själv.”
D: ”När man är nervös och försöker lätta upp stämningen. Framför allt yngre tjejer fnittrar ju
mycket, kanske för att visa att de håller ihop eller så.”
E: ”När någonting är lite hemligt eller pinsamt med en bekant eller i en liten grupp, som man inte
vill att någon ska höra. Man kan också fnittra åt någon.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

A: ”När någon småretas med en och det är kul, men inte så kul så att man börjar skratta. Ibland
känns det kul, men ganska tillgjort, onödigt.”
-B: ”Nej det är väl om den andra fnittrar i sådana fall.”
B: ”Jag är nog inte så fnittrig.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

C: ”Fnitter är väl något som tillskrivs tjejer i en viss ålder, i yngre tonåren. Jag kanske inte vågar
tillskriva mig själv fnitter. Jag småskrattar.”
A: ”Det beror ju på om jag försöker vara rolig eller inte. (Om jag försöker vara rolig) så känns det
ju bra. Annars känns det som, varför skrattar du åt mig? (Jag tänker) inte så mycket om den
personen, mer över situationen.”
B: ”Det gör de inte, det törs de inte.” Varför törs de inte det då? ”Nej jag vet inte, jag har nog inte
blivit fnittrad åt på väldigt länge, det skulle vara min dotter i sådana fall. När jag gör bort mig som
hon tycker. Jag kanske blir lite stött, men det brukar bero på att man inte begriper.” Så du har
överseende då? ”Ja, jag har överseende.”
C: ”Det är inte bra. Man är inte införstådd i det roliga, man vet inte om de skrattar med mig eller
åt mig. Å t mig är negativt, med mig kan vara positivt. Det är lite småaktigt, men inte heller den
grövsta förolämpningen.”
D: ”Det beror ju helt på situationen.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

E: ”Det känns inte jättebra, blir lite orolig. Känner att jag gjort något konstigt, avvikit från
normen. Tänker att personen är lite feg som inte säger vad den tänker direkt.”
A: ”För det mesta accosierar jag det med glada personer som skrattar ofta. Personen som jag
spontant får upp är öppen och glad.”
-E: ”Både och, de kan ju vara lite småelaka också.”
-D: ”Nej det behöver ju inte vara det, det kan ju vara av andra anledningar.”
C: ”Inget speciellt. Kanske ibland att man borde vara mer artig.”
-D: ”Ingenting särskilt.”
C: ”Jag förknippar det som sagt med en viss ålder, och att det beteende liksom ingår i den åldern,
så jag fäster ingen större vikt vid det.”
- D: ”Det kan vara retsamt också just när yngre tjejer fnittrar tillsammans.”

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

Håller du med om
ordboksdefinitionen?

E: ”Man kan ha fördomar om dem som fnittrar att de ofta snackar skit. Men om det inte är åt
någon tänker jag bara att de är glada.”
B: ”Som jag sa. Det beror ju på vad det är för situation, men är det så att man fnittrar åt en viss
person så kan det ju vara lite oförskämt. ”
C: ”Lite omoget.”
-E: ”Lite fånigt, omoget och barnsligt.”
E: ”Det behöver inte vara nervöst, men det kan vara någon slags spänning i det, som en liten
kick.”
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”skratta dämpat och
ihållande på ett
nervöst eller retsamt
sätt”

B: ”Fnittra måste man vara mer än en tycker jag.”
-B: ”Ja. Fnittra är lite mer Knatte, Fnatte och Tjatte liksom.”
D: ”Nej det håller jag inte riktigt med om, man kan väl fnittra för sig själv också. Men det (fnittra)
kan ju vara något socialt också så det har väl en poäng.”
-A: ”Fnittra är mer i grupp, och under längre tid.”
- E: ”Ja, lite grann. Man fnittrar ju inte själv framför datorn.”
Ö vriga höll med om definitionen.

fnissa
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man inte vågar skratta öppet eller inte vill såra någons känslor. Fnissa är lite mer hemligt,
att man vill dölja (det).”
B: ”När man läser en rolig bok eller ser något roligt, en film till exempel, kan man fnissa. Fnissa
gör man själv, fnittra gör man tillsammans.”
C:”Enligt mig är att fnissa det som kommer innan skratt. Fniss – skratt – gapskratt. Man fnissar åt
en dålig ordvits. Jag fnissar innan jag börjar skratta, eller så bara stannar det vid det.”
D: ”Det är som fnitter fast bara en gång. Kortare än fnittra. När det inte riktigt funkar, eller är
lämpligt att skratta. Lite mer formella situationer när det inte passar sig. Eller när något bara var
lite roligt.”
E: ”Tänker att det är mer ett ljud, det känns mer som ett dämpat skratt. När något är lite
småroligt.”
D: Kan fnissa vara något socialt? ”Nja, fnissa är mer bara en enskild handling liksom skulle jag
säga.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

B: ”Någon som har sagt något dumt, eller gjort bort sig på något sätt. Nej jag vet inte om jag
känner något speciellt, det bara liksom kommer, fnisset, och sen är det över.”
D: ”Känner mig glad.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

E: ”När någon säger något småroligt och man skrattar fast inte helt ut.”
A: ”Om jag försöker göra något och det blev roligt, så gör det inget, då känns det ok, bra. Men om
jag är seriös och någon fnissar är det ju ett tecken på att de inte tar mig på allvar.”
B: ”Man kan väl känna sig lite bortfnissad, bortkollrad, att någon skrattar åt en är ju aldrig roligt.
Man känner väl sig förbannad kanske.”
C: ”Jag undrar vad jag har gjort för att förtjäna det. Men jag fäster inte någon stor vikt vid det.
Men om någon fnissade åt mig så skulle jag nog kolla gylfen.”
D: ”Om det är en komisk situation så är det roligt.”
-E: ”Då känns det bra, då känns det som att jag sagt något roligt.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

E: ”Fnissa känns lite snällare (än att fnittra).”
E: ”Inte lika mkt att det är en glad person (som fnittra), utan också en retsam person som gärna
skrattar åt andra.”
-E: ”Håller inte med."
-C: ”Jag skulle säga tvärt om. Där håller jag verkligen inte med.”
-D: ”Jag skulle mer vilja ha den där definitionen på fnittra istället. Fnissa är mer spontant medan
fnittra kan vara mer retsamt.”
B: ”Fnissa var ju nåt man gjorde själv sa jag ju. Jag menar om någon fnissar åt en bok, det har ju
inte jag nåt emot.”
C: ”Kanske inte alltid så sjysst om personen inte är införstådd. Det är inte det elakaste man kan
göra.”
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Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

D: ”Får inte associationer till det fnittrande tonårsgänget. (Fnissa) är nog mer allmänt för alla
människor.”
B: ”De är fnissiga, de är lite fjolliga. De fnissar istället för att säga vad de tycker är fel.”
-A: ”Ja, de gör sig inte besväret.”
-D: ”Nej jag vet inte, det känns lite långsökt.”
C: ”Jag tror man undrar vad som är roligt. Som i en klassrumssituation när man var yngre, när
någon sitter och fnissar.”

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”skratta halvkvävt”

E: ”De tänker inte att det är negativt.”
C: ”Jag håller med, det är på väg till ett skratt.”
Ö vriga höll med om definitionen.

Le
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”För att vara trevlig, eller om man är osäker, när något är kul eller trevligt.”
B: ”Ja, ler gör man när man träffar någon och hälsar, som man känner.”
C: ”När man ser någon man tycker om, eller vill att de ska tycka om en. ”
D: ”När man är glad.”
- B: ”Ja, när man mår bra och trivs kan man ju le.”
E: ”Le är genuint, man gör det för att man är glad. Men ordet är visserligen väldigt brett, men min
spontana reaktion är att det är positivt.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? Vad tänker
du om den
personen?
Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”låta mungiporna dra
sig utåt-uppåt som tyst
tecken på munterhet
eller vänlighet”

B: ”När man är allmänt välvillig, sitter på möte och tycker att en föreläsning eller något är bra.
När man har gjort något bra eller att vi allihopa har lyckats med något jobb. ”
E: ”Det kan också vara av artighet.”
-D: ”Man kan också le för att vara artig.”
-C: ”Eller en cervicegrej. ‟Hej och välkommen‟ liksom. Också i social interaktion när man håller
med eller när det är en rolig situation.”
B: ”Allt det jag sa.”
A: ”Trevligt. Att det är en trevlig person.”
-B: ”Känns fint. Det var en trevlig människa.”
-E: ”Då blir jag glad och ler tillbaka.”
A: ”Trevliga personer. Fast det finns ju osäkert leende också.”
-B: ”De är trevliga.”
-E: ”Att det är en glad person som ler mycket.”
-C: ”Leende är ju alltid positivt.”
C: ”Det är bra, herregud. Det hoppas jag alla människor tycker. Det är positivt rakt av.”
C: ”Jag tror att det i samhället anses positivt i största allmänhet att le mot andra. Om man inte går
runt och ler hela tiden. Sitter man på tunnelbanan och ler hej vilt åt allt och alla så slår det ju över.
Man undrar vad den här personen vet om mig, eller vill mig. Finns det en baktanke?”
B: ”Att de är trevliga.”
D: ”Ja. Sedan kan man se på ögonen om det är ett falskt leende.”
Ö vriga höll med om definitionen.

smila
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Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

B: ”Smila det är väl att man ler. Att man är glad och ser någon kanske. Det kan vara ett
teaterstycke och man ska spela glad och så smilar man kanske.”
C: ”Min första tanke är att det är dialektalt. Jag vill nästan sätta likhetstecken mellan att smila och
le.”
D: ”Känns gammaldags. Om man säger att le är mer generellt, så är smila mer positivt.”
E: ”Lite osäker på vad det betyder exakt. Det har en ganska neutral klang. Till exempel på jobbet
när någon går runt och smilar som en smilfink.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?
Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”(små)le, ibl. Spec.
Småle (eller bete sig)
inställsamt”

E: ”Det står någon bredvid och så ger man ett inställsamt flin, att chefen kommer på besök och så
står de och smilar.”
B: ”Ja det är väl när jag är osäker, träffar nya personer och smilar och ler. Vet inte om jag känner
något. Det går på automatik på något sätt att man ler när man träffar någon som man inte känner.”
C: ”Som jag sa innan jag såg definitionen så är smil för mig ett leende. Så när jag ler så smilar jag
ler när jag är glad att se någon eller något.”
D: ”Det kan kännas bra. Det var en trevlig människa.”
D: ”Om jag känner att någon smilar så känns det som att han eller hon gör sig till lite. Det blir lite
falskt på något sätt. Det kan ju vara att de vill vara trevliga, men det känns inte (så).”
C: ”Jag använder aldrig ordet smila. Som du säger så har det en gammaldags ton för mig.”
C: ”Inget speciellt.”
C: ”Jag tycker att det är ett leende. Det är positivt rakt av. Det är en synonym till le.”
A: ”Ja, jag håller med om att det är ett leende, men det är ett slags fjäsk. Man kan inte smila utan
att det är inställsamt.”
-B: ”Lite påklistrat och osäkert kanske.”
-D: ”När jag hör ordet smila så tänker jag att det är lite konstlat.”
B: ”Inget speciellt tror jag, det är ett ganska positivt ord.”
A: ”Ja. I min vardag har jag mest använt det som le eller småle.”
B: ”Jaså? Nej. Ställer sig in gör man ju när man träffar nya människor, av ett positivt skäl.”
C: ”Ja , just det, det kan det vara. Men för mig är det bara ett leende rakt av.”
D: ”Ja just det, när det är lite påklistrat. Om det är inställsamt kan det vara negativt.”
E: ”Ja det håller jag med om nu när jag ser definitionen. Det är ett lite konstlat leende.”

flina
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”(När man) ser någonting som är komiskt eller tänker på något som är komiskt.”
B: ”När de tycker att de har vunnit en strid om något eller så.”
C: ”Flina är ju ett leende av hånfull karaktär. Om man fäller en dräpande eller hånfull kommentar
så kan ju det åtföljas av ett flin. Det kan också vara ett sätt att markera sarkasm.”
D: ”Det är som att le, fast ofta lite mer negativt. Man flinar åt någon. Någon kan säga ‟vad flinar
du åt?‟ och då är man ju lite aggressivt. Det är lite hånfullt att flina. Men det behöver inte alltid
vara det.”
-E: ”Tänker att man flinar hånfullt. Det finns en indikation på att det inte är uppriktig glädje. Det
är bakom ryggen på någon, på någons bekostnad, att man flinar åt någon.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man

B: ”När man är högfärdig.”
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göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

C: ”När det är reciprokt. Någon kan flina åt mig och jag flinar tillbaks, för jag är införstådd med
varför vi flinar.”
- E: ”Man kan flina i samförstånd, men det är alltid på någons bekostnad.”
E: ”När jag ser nåt kul. Det är inte tillräckligt roligt för att börja skratta, men det är på gränsen.”
-E: ”Nej, då småskrattar man snarare.”
-B: ”Det håller jag inte med om.”
- C: ”Nej. Det är fnittret och fnissandet snarare.”
B: ”Jag flinar aldrig. Jag försöker låta bli det. (Om jag gjorde det) skulle jag nog känna mig jävligt
kaxig.”
A: ”Beror på situationen. Jag ser det som ett stort leende bara, det kan vara orsakat av att nåt är
roligt, eller av att du är rolig.”
-E: ”Ja.. Flinar man för sig själv kan det vara att man sitter med ett stort, fånigt leende bara.”
-Ö vriga tre höll inte med
B: ”Förjävligt (skratt). Nej det är ju retligt. Jag skulle bli arg och förbannad och...”
C: ”Inte bra. Om jag inte vet varför så är det ju mer som ett hån. Tänker inget om personen.”
E: ”Man behöver ju inte vara en översittare för att man flinar, men det är ju inte ett trevligt
beteende, man blir ju inte glad när någon flinar åt en.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”le på ett mindre
vackert sätt, ofta
försmädligt”

A: ”Jag tar det inte så allvarligt. Det kan vara kul om det är en kompis som retas.”
B: ”Inget speciellt. Normala människor.”
-D: ”Ofta gör man det omedvetet kanske.”
B: ”Jävla flinapor.”
E: ”Att de är lite elaka och taskiga, lite översittare. Att de anser sig vara bättre än den andra.”
-B: ”Elaka och taskiga.”
B: ”Ö verlägsna och fjolliga.”
C: ”Jag tror att folk är inne på min definition (hånfullt).”
D: ”Svårt att svara på generellt. Men det är ju oftast någon slags markering att flina.”
C: ”Mindre vackert, ja... man kan ju inte sälja någonting med ett flin, det görs ju inte heller i
reklam av den anledningen.”
Ö vriga höll med om definitionen.

gråta
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

C: ”Den neutralaste av alla synonymer vi gått igenom. Alla uppfattar det som helt normalt. Man
kan också gråta av glädje. Den bredaste lexikala definitionen.”
E: ”Samma sak fast med sorg och ledsenhet. Väldigt neutralt.”
A: ”När man har mycket känslor och är upprörd eller ledsen.” Det är väl också mer neutralt än
andra synonymer till gråta? ”Ja.”
B: ”När man är ledsen. När man har pollenallergi.” Det kanske inte är den mest typiska sortens
gråt? ”Nej det håller jag väl med dig om.”
D: ”Gråta är samma sak där, att gråta är det mer neutrala. Man kan gråta av alla möjliga
anledningar. När man säger att någon grinar eller lipar då markerar man mer någon slagss
ståndpunkt.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så

E: ”Får medlidande. Vill gå fram och fråga vad som är fel.”
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mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

A: ”Om någon gråter på grund av en så vet man att man har sårat personen på något sätt.”
B: ”Stackars liten.” Vuxna gråter inte med andra ord? ”Nej det är sällan. Men jag tycker synd om
dem ändå.”
D: ”Ja att människan är ledsen.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

E: ”Beror på vad det är för slags gråt. Generellt får man ju sympati, men om det är någon som
gråter väldigt mycket blir det ju att man kallar det för böla istället och man får ingen sympati.”
A: ”Att den personen är ledsen.”

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”Fälla tårar särsk.
p.g.a. sorg el. smärta
e.d. men äv. av andra
orsaker, t.ex. av
glädje.”

B: ”Att man inte ska gråta när man är gammal till exempel. Att det är barnsligt att gråta.” Jämfört
med grina och lipa då? ”Samma sak.” Endel tycker att grina och lipa är lite mer nedsättande, något
man inte borde göra? ”Ja, det har du rätt i. ‟Grinar du nu liksom, lipa inte‟. Men man säger
inte ‟Gråt inte nu‟.” Då är det mer för att trösta kanske? ”Ja.”
Alla höll med om definitionen.

grina
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man gråter. Jag kanske använder slanguttrycket.”
B: ”Grina är väl att lipa och vara ledsen.”
C: ”Jag tänker på gråter. Har aldrig använt det i bemärkelsen att le. Barn grinar när de ramlar och
slår sig. Också när någon gråter av en irrationell anledning. Liksom ‟sluta grina.‟”
D: ”Jag är från Småland så jag tycker att grina betyder gråta. Gråta är dock kanske mer generellt.”
- C: ”Ja, det är exakt så jag tycker.”
E: ”Grina känns inte så genuint. Det är ofta lite överdrivet, man gråter med ljud och allt. Om ett
litet barn grinar så kanske man tänker att det verkligen är ledset, men om det är en vuxen så tänker
man ‟kom igen nu‟, det känns lite irriterande. Om ens mamma har dött så grinar man ju inte
direkt. Om ett barn gråter då? Om ett barn hade tappat bort sin mamma i affären skulle jag inte
säga att det grinade, men om dess ballong hade gått sönder så skulle jag det.”
Grina som i att le:
A: ”Jag tror inte det finns nån typisk situation. Det är väl lite som att le fast inte lika vanligt. Jag
vet inte.”
B: ”Grina... grina illa... det är väl som att smila, le och grina..grina är väl mer att man sitter och
grinar för sig själv och inte talar om att man föraktfullt grinande...jag använder inte ordet grina
annat än om att lipa.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så

B: ”När man är ledsen (bara).”
C: ”Fysisk och psykisk smärta.” Är gråta och grina samma sak?” Nej grina är mer något som barn
gör.”
B: ”(Det är ingen skillnad på grina och lipa) förutom grina illa som är att man grimaserar för att
man har ont.”
A: ”Någonting som gör mig ledsen, eller väldigt ledsen.”
B: ”När jag blir ledsen, när något otrevligt händer.”
A: ”Det känns inte bra, jag blir nyfiken på vad om har hänt. Tänker att den inte mår bra eller är
ledsen. Finns det nån situation när du skulle tänka att det var negativt? Nej det är väl mer
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mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

anledningen varför man grinar.”
B: ”Tycker synd om personen i fråga. Inte mer än att man tänker vilken jävla otur den personen
har haft.”
C: ”Jobbigt, man undrar varför den personen gör det. Ä r det skillnad på barn och vuxen. Om en
vuxen grinar så är det mer illa än om ett barn gör det, för att de väler sina strider.”
D: ”Jag tänker att de är ledsna.”
C: Skulle du säga ”Grina inte” till någon du ville trösta? ”Nej i och för sig inte, då låter det ju lite
negativt. Det kan kanske uppfattas lite negativt, men det kan också vara helt neutralt.”
D: ”Jag tycker att det betyder gråta, men det har nog en liten negativ laddning, oavsett om det
betyder skratta eller gråta.” Kan man trösta någon och säga ”grina inte”? ”Nej jag skulle inte
använda det ordet, jag skulle säga gråta. Det är lite samma som lipa, det är ingenting man riktigt
säger. Om man säger lipa eller grinar då menar man att det där var väl ingenting. Med lipa är det
så i ännu högre grad.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
1”gråta vard.”
2 ”skratta vard. Refl.
äv. försöka se glad ut
trots att man inte är
det,<med partikeln
upp>” 3”förvrida
ansiktet (särskilt
munnen) särsk. som
tecken på avsmak e. d.
<syn grimasera>. Ä v.
utvidgat och bildligt.

A: ”För mig är det bara gråta. Kanske lite mer så här, som ett barn, en barnggrej. Grina är kanske
mer som ett jämt flöde av tårar.”
A: ”Tänker att de är väldigt ledsna om de är vuxna. Om de är barn spelar det ingen roll, barn gör
det. Men vuxna bara om de är väldigt ledsna. Eller dramaqueens.”
B: ”Nej men småbarnsbeteende att lipa för att man slår sig eller lipa för att man ska få något eller
så, det kan ju en del vuxna ha beteende med långt upp i åldrarna, och det är ju lite barnsligt.”
Grina som i att le:
A: ”För det mesta trevligt, men man vet aldrig om det finns något hånfullt i det.”
C: ”De undrar väl varför de grinar, hur det är fatt.”
E: ”Att det har gått lite överstyr. Särskillt om det är en vuxen person (tänker folk) att de borde
skärpa sig.”
B: ”Skratta tycker jag inte.” Alla uttryckte samma åsikt.
E: ”Nej, jag tycker att det har en lite negativ klang.”
A: ”Att förvrida ansiktet ja, särskilt munnen vet jag inte. Grina är med hela ansiktet på något sätt.”
Alla höll med om den 1:a betydelsens definition.

lipa
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”Allra mest barn, när det inte går att få stopp på dem.”
B: ”När man slagit sig, när det gör ont, nåt gått fel eller något otrevligt har hänt. Grina också. Men
grina är mer dialektalt.”
C: ”Jag tycker att det är samma som att gråta. Gråta är kanske den rikssvenska versionen.
Ledsenhet, psykisk och fysisk smärta. Finns det något barnsligt över det, att barn gör det men inte
vuxna? Kanske. Använder man det för att beskriva vuxna så är det lite negativt, lite klappa-påhuvudet. Gråta är det mest neutrala.”
D: ”Lipa är ett mer negativt laddat ord. ‟Vad lipar du för?‟ liksom. När man använder ordet lipa
menar man att personen inte borde gråta. Kan man säga att det här får mig att börja lipa? Ja, man
kan ju säga det men då menar man att man inte borde lipa.”
E: ”Det känns lite ålderdomligt. Jag skulle inte använda det ordet. Litsill, lite ‟whiney‟. Mer
irriterande än grina, gnällgråt liksom. Man stör sig på det.” Har man ett mål med sitt lipande? ”Ja,
lite så. Högljutt och överdrivet.”

Vad kan man mer
göra i en sådan

65

situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?
Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

A: ”Alla som gör en ledsen.”
A: ”Jag kan nog säga så här: ‟jag började lipa när jag såg filmen.‟ Saker som gör mig ledsen. Om
jag ser en sorglig film.” Kan du likaväl säga ”jag började gråta/grina av filmen” som lipa? ”Ja.”

A: ”Att de... (ohörbart)” Du tänker att de är ledsna? ”Ja.” Om man har sett en film och börjar lipa,
måste det betyda att man har blivit ledsen, eller kan man a blivit rörd kanske? ”Mm.”
E: ”Jag skulle inte tycka synd om personen. Skulle snarare tänka att den var en snorunge haha.”
D: ”Det är lite samma som lipa (negativ laddning), det är ingenting man riktigt säger. Om man
säger lipa eller grinar då menar man att det där var väl ingenting. Med lipa är det så i ännu högre
grad.”
A: ”Det är negativt laddat, ännu mer än grina. Ä ven om sig själv.”

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”gråta ofta ljudligt och
av relativt obetydlig
anledning, vard.”

E: ”Det kan också vara fejkat och lite tillgjort.”
A: ”Att det är något allvarligare, att de inte kan hålla sig.”
- E: ”Nej det håller jag inte med om. Om någon satt och grät över sin förlorade förälder så skulle
jag ju inte säga: Där sitter hon och lipar.”
D: ”Att kan de inte sluta med det där?”
A: ”Kanske. Men alla de där (synonymerna för gråta) används i slang så mycket att det blir
(samma som att gråta). Jag associerar det inte till något obetydligt. Fast för barn är ju ganska
mycket allvarligt.”
A: De”finitionen i ordboken är jättebra.”
B: ”Ja, om man är en lipsill, håller med.”
C:” Ljudligt vet jag inte.”
Ö vriga höll med om definitionen

tjuta
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”Om man är ett barn till exempel. Eller en vuxen om det har hänt nåt riktigt illa, en riktig
tragedi.”
B: ”Ja då är det ju riktigt förbannat jävligt. Om man ska tjuta och skrika, det är ju småbarn som
gör. Småbarnstjut, småbarn gör det när de har slagit sig: ‟Mammaaaa!‟
”
- E: ”Tycker inte att det är nedsättande som den här personen verkar tycka.”
C: ”Gråt, men då pratar man stortjuta, sitta och storgråta. Gråtens moder. Gråt som har gått för
långt eller på grund av enorm sorg. Sedan kan det nog användas som slang också. Att säga att
någon började tjuta är lite nedsättande.”
D: ”Det är väl mest vargar som tjuter. Små barn kan ju tjuta när det är hungriga eller så. Det beror
på hur det låter om det är tjuta eller skrika.” Kan större barn tjuta när de ramlar och slår sig? ”Ja.
Det är skillnad ändå på tjuta och skrika, för man skriker inte när man är ledsen.”
E: ”Ylande, ljudligt ljud i samband med gråt. Förtvivlan för att det har hänt något hemskt. En
mamma vars barn har försvunnit och hon gråter och skriker och sliter sitt hår.”
D: Ä r det samma grej som grina och lipa? ”Nej tjuta då handlar det mer om att det är ett väldigt
starkt ljud. Lite onomatopoetiskt det ordet, tjuuta liksom.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
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situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?
Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

A: ”Barn tjuter ju hela tiden. Vuxna... nej det är väl bara det, när man är riktigt ledsen.”
B: ”Kommer inte på något mer.”
A: ”(Samma saker får mig at vilja grina, känner mig) väldigt ledsen eller upprörd.”
B: ”Ja, det är inte så mycket som får mig att tjuta nu för tiden, det var när jag var liten när jag slog
mig eller något.”
C: ”Ska inte påstå att jag har tjutit. Sorg och så vidare.”
A: ”Jag kan inte komma ihåg att jag skulle ha sett någon tjuta.” Men om du skulle ha sett? ”Då
skulle jag tänka ‟Oj, vad har hänt?‟” Om ett barn tjuter då? ”Då är det inte lika allvarligt, då tänker
jag ‟Äh det är ju bara ett barn.‟”
B: ”Oj då, stackars barn tänker jag, nu har det slagit sig igen. Kommer mamma snart.” Om det är
en vuxen person då? ”Oj, om någon faller i gråt och tjuter det tror jag aldrig att jag har varit med
om eller kommer att bli med om. Det skulle vara i en krissituation eller något om någon blir
skjuten och man sörjer och skriker och...”
C: ”Om någon verkligen sitter och tjuter så är det jobbigt. Ä r det någon man känner kanske man
kan göra något åt det, men är det någon man inte känner så är det inte kul att vara i samma rum.”
Barnkontra vuxna då? ”Barn gråter ju titt som tätt, jag kanske låter känslokall som säger att det är
allvarligare när vuxna tjuter.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”ge ifrån sig ett starkt,
genomträngande ljud
ihögt tonläge om
person, djur el. annan
företeelse: sirenerna
tjöt. Ä v. ngt utvidgat
(ljudligt) storgråta”

E: ”Att den har råkat ut för en riktigt jobbig situation, tycker synd om dem. Om det är ett barn
tänker jag mer att det är gråt liksom. Men jag kanske skulle bli lite oroad.”
B: ”Att det är synd om dem, hoppas mamma kommer snart.”

B: ”Synd om dem.”
C: ”Folk tycker nog att det är jobbigt och känner ett tvång att hjälpa till.”
D: ”Ja, precis. Men det handlar framför allt om ljudet (kvaliten) när man säger tjuta.”
Ö vriga höll med om definitionen.

snyfta
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man gråter fast väldigt lite.” Varför gör man det? ”För att det kan vara på en offentlig
plats eller (ohörbart) eller för att det inte är tillräckligt sorgligt (för att gråta större).”
C: ”Snyfta är ju gråtets fnissa. Det är ett förstadie eller efterstadie till gråtandet. Någon
mellanting. Man är inte riktigt där än, eller så är man inte där än. Kan man inte snyfta enbart? Jo
det kan man ju, det är ju begravningsläget, sitta och snyfta.”
D: ”Man är inte så jätteledsen, eller att det inte är accepterat att gråta högt.”
E: ”När man är ledsen, men inte rakt ut. Inte när man är förkyld.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra

A: ”Ja när man är glad. Oftast när man gråter av glädje så bölar man ju inte.”
- C: ”Nej inte av glädje tror jag.”
- B: ”Man kan inte snyfta av glädje.”
- D: ”Neej, det tycker jag inte. Det är klart man kan gråta av glädje men jag skulle inte säga att
man snyftar då.”
C: ”Man kan väl snyfta för att man blir glad också. Man kan snyfta till en film. Å andra sidan kan
man gråta till en film också.”
C: ”Samma anledningar som får mig att gråta (fysisk och psykisk smärta). Mår inte bra.”
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så här? Vad känner
du då?
Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?
Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”gråta tyst och med
stötvisa andetag
genom näsan”

A: ”Det är lite mer normalt, man kan se folk snyfta på tunnelbanan. Då tänker jag bara att de har
det lite jobbigt kanske.”
C: ”Man undrar hur det är fatt. Tänker att personen har en dålig dag.”

A: ”Nej.. (tänker inget särskilt om dem)”

A: ”Tror folk i allmänhet tänker så (om folk som snyftar på tunnelbanan).”
C: ”Jag tror att folk undrar vad som har föranlett snyftandet.”
E: ”Neutralt, det är ingen som fördömer någon för att de snyftar.”
Alla höll med om definitionen.

fnysa
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man ogillar något och vill uttrycka det.”
B: ”Man fnyser när man tycker något är löjligt och dumt och fel.”
C: ”Ett fnys uttrycker missnöje av något slag.”
D: ”När man är väldigt ointresserad eller tycker att någonting är dåligt eller negativt.”
E: ”Det är överlägset och avfärdande på ett otrevligt sätt. Stereotypen är en äldre dam på
tunnelbanan som fnyser åt några ovårdade tonåringar.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

B: ”Kan inte komma på något mer än om det kliar i näsan.”
B: ”Nej det (jag sa) täcker nog in det rätt bra.”
B: ”Nej jag tror inte (att det finns några andra situationer).”
C: ”Jag vet inte, kanske när man vill uttrycka att man ställer sig neutral till något. Lite ‟jaså
minsann‟. Det behöver inte vara hatiskt och jag-är-bättre-än-dig.”
-C: ”Ja precis. Fast jag skulle inte säga att det uttrycker förvåning.”
-D: ”Nej inte neutralt skulle jag säga, utan det är mer negativt. Nej det där håller jag inte med om.
Jag skulle säga att om man fnyser åt någonting så är man negativ.”

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

B: ”Man kan ju fnysa åt någon politiker som ljuger på tv. Något man inte tror på.”
A: ”Om någon säger något dumt som jag inte alls håller med om, eller om någon skrivit något
(dumt). Känner att jag inte håller med. Känner mig upprörd.”
B: ”När man ser något som någon försöker påstå är sant som inte är det och man vet det, då kan
man ju fnysa åt det. Känner irritation.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

C: ”Man kanske läser någon debattartikel eller ser på debattprogram. Man blir uppgiven och
tänker att man inte håller med.”
A: ”(Tänker) inte så mycket. Som att jag skulle vilja ta reda på varför eller övertyga personen.
Oftast är det ju att jag håller på och argumentera för något, och jag tycker det är helt rätt att defår
tycka vad de vill, även om de inte håller med mig.”
B: ”Då hade det handlat om att jag bortsett från något viktigt faktum som jag borde ha känt till,
det är ju inget bra, då skäms jag väl lite kanske. Nej (tänker inget om personen), man pratar om
sakfrågan inte personen.”
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C: ”Om jag säger någonting och blir fnyst år så blir jag ju avfärdad som mindre vetande eller så är
personen duktigt trött på att höra på vad jag säger.” Tänker du att det är något man inte borde
göra? ”Nej det är väl en naturlig reaktion, inte trevlig men alla människor fnyser väl av och till.”
D: ”Det är inte så roligt. Ä r det någonting man tycker är viktigt får man väl försöka förklara det
bättre. Tänker att den är ointresserad.” Blir du arg? ”Nja, kanske som ett nästa steg om personen
fortsätter vara ointresserad.”

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

E: ”Jag skulle generellt sett inte bli stött. Det beror på personen. Om pesonen är högfärdig så
känns det som att den tror sig vara överlägsen.”
A: ”Tycker inte det är fel, jag tycker man får fnysa.”
B: ”Inget speciellt, de gör väl ett bra jobb som påpekar en felaktighet.”
-E: ”Ja det kan ju vara så, men jag skulle nog känna mig lite stött. Kan du inte bara komma och
säga vad det är du har problem med? Jag håller inte med.”
- B: ”Nej, det tycker jag är ett felaktigt sätt att påpeka det. De som fnyser är lite överlägsna och
behöver komma ner på jorden lite.”
-E: ”Jag har aldrig träffat en genuint trevlig person som brukar sitta och fnysa åt folk.”
- C: ”Ja den som fnyser tycker ju det.”
- A:” Nej, det handlar ju om åsikter, om olika åsikter.”
- B: ”Nej, det håller jag inte med om.”
C: ”Ingenting utom att jag vet var personen står.”

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

A: ”Det kan vara både en automatisk reaktion och en medveten.”
A: ”Jag vet inte. Om någon skulle gå omkring och fnysa hela tiden skulle man tänka att det var en
inskränkt trångsynt person som inte kunde acceptera andra åsikter än sina egna. Men inte om det
bara var en enstaka gång.”
B: ”Ja, att de är... det är väl ofta så att felet ligger hos den parten som har orsakat fnysandet. Det är
ju aldrig roligt att bli fnyst åt. Men vad de känner mer konkret vet jag inte.”
C: ”Ja, jag tror att det finns en konsensus kring vad det betyder (missnöje).”

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
”häftigt och ljudigt
andas ut genom näsan
som tecken på
missnöje el. förakt.”

E: ”Det beror nog på personen.”
A: ”Jo, det gör jag. Jag håller med definitionen, men jag har nästan aldrig varit med om att det
varit på ett föraktfullt sätt mot personen (som säger någon man inte håller med om).”
B: ”För mig är det inte så mycket att man fnyser åt en person, utan man fnyser åt något dumt som
en person kanske har kläckt. Men det betyder ju inte att man behöver hata personen som sådan.
Har svårt att tänka mig att man fnyser föraktfullt, men det förekommer väl. Kanske om man är
kungen av Kina och någon undersåte tror att han är något.”
C: ”Ja.”
D: ”Håller inte med om att det är föraktfullt.”
E: ”Ja, fast förakt är ett väl starkt ord. Jag skulle inte säga att damen på tunnelbanan föraktar
tonåringarna.”

snörpa på munnen
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man ogillar någonting eller är äcklad.”
B: ”Haha, ja som Prusseluskan. När man vill visa sin översägsenhet, man fnyser och så snörper
man på munnen.”
C: (Väntar medan bullriga studenter går förbi) ”Vi kan snörpa på munnen så länge. Vi snörper på
munnen när folk går förbi och är högljudda när vi ska spela in en intervju. Det är ett tecken på
någon form av missnöje.”
D: ”När man vill markera avstånd, att man inte håller med.”
- E: ”Det kan det ju vara, att det finns vissa som gör det men jag brukar aldrig någonsin snörpa på
munnen av den anledningen.”
E: ”Förnämt och lite hånfullt och föraktfullt.” Det var några som associerade till
Prussiluskan? ”Ja, jag tänkte faktiskt på henne.”
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Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

B: ”Om det är något som är surt, som citron. Eller surt godis.”
C: ”Nej, jag kopplar det starkt samman med stress, irritation och besvikelse.”
- A: ”Inte stress, men irritation och besvikelse. Typ om du säger ‟ska vi göra det här idag?‟ och
jag tycker att det var en jättedålig idé, eller om du har beställt vad du tror ska vara en jättegod
maträtt och så kommer det in en sörja. Men jag skulle inte snörpa på munnen åt vem som helst,
jag skulle hellre säga ‟nej vi gör det här istället.‟”
D: ”När det är något som är en dålig idé. När jag vill uttrycka mitt missnöje.”
- C: ”Ja men det kan jag gå med på. Snörpa på munnen åt ett dåligt förslag och knyta näven i
fickan.”
B: ”Djungelvrål. Citroner.”
C: ”Känner mig besviken och irriterad.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?
Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

D: ”Jag brukar nog mer fnysa eller rynka på näsan. Om det är något man är ointresserad av eller
inte tycker om.”
A: ”Det känns inte så trevligt. Det känns till och med lite ohyfsat.”
B: ”Att det var en märkvärdig människa. Att de inte talar ut utan håller sig för fina för andra, gör
sig märkvärdiga.”
C: ”Det är inte bra alltså. Jag uppfattar det som rätt surt och bittert och arrogant. Då kan man lika
gärna säga det rakt ut. Jag gillar inte snörpandet på munnen. Det är lite Prusseluskan över det. Att
man anser sig förmer än andra. I fiktionen är det ju kvinnor av Prussiluskan-kaliber som snörper
på munnen.”
D: ”Inte så roligt.” Vad är värst, fnysa eller snörpa på munnen? ”Fnysa är värre. Fast de är väldigt
lika.”
A: ”Samma sak (som om de snörpar åt mig = Det känns inte så trevligt. Det känns till och med lite
ohyfsat.)”
B: ”Att de tror att de är något.”
C: ”Jag gillar inte det, arrogant och von oben.”
A: ”Det tror jag är ganska spritt. För att vissa snörpar ganska mycket på munnen, och de skulle
nog inte snörpa så mycket om de tyckte att det var otrevligt eller ohyfsat.”
B: ”Att de är högfärdiga.”
C: ”Jag tror inte att folk uppskattar det.”

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
snörpa: ”dra ihop så
att rynkor
uppkommer, spec. äv.
med avs. På mun,
vanl. med bibetydelse
av missnöje e.d.”

E: ”Föraktfull och osympatisk. En tråkig, torr person.”
Alla höll med om definitionen.

gnissla med tänderna
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Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man är arg eller upprörd.”
B: ”När det är något svårt problem man ska lösa eller någonting.”
C: ”Jag blev lite ställd där. Tänkte först på min tandläkare och att man gnisslar med tänderna på
nätterna. Gnissla med tänderna är ingenting bildligt, ingenting man gör annat än i medicinsk
tandläkarmening.”
-C: ”Ja, jag hade svårt att definiera det där. Men jag håller med de andra också.”
-E: ”Jo det tycker jag verkligen att det är. Att man riktigt gnisslar med tänderna av ilska.
Frustration. Det kan väl också vara typ på natten när man är spänd och gnisslar med tänderna.”
-E: ”Ja det kan det ju vara, men jag associerar det mest med ilska.”
-B: ”Det används ju också i överförd bemärkelse, men ursprunget är nog biologiskt.”
-D: ”Nej det håller jag inte med om. Det är klart man kan gnissla med tänderna på natten, men om
man säger att någon gnisslar med tänderna behöver det inte betyda att personen faktiskt gör det,
utan att den är frustrerad.”
D: ”När man är arg och biter ihop. När man är nervös eller spänd.”
E: ”Frustration, nervositet, stress, irritation. Att man biter ihop. Man kan gnissla på tänderna över
något. Inte så mycket nervositet egentligen.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?

Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

A: ”Kanske när man är ansträngd, när något är ansträngande.”
B: ”Om man inte kan sova kan man ligga och bita ihop och gnissla tänder.” Vad beror det på
då? ”Att man är spänd och har för mycket att göra på jobbet eller något.”
C: ”Det var mycket tandagnisslan, att det var strävsamt och sådär. Det kanske är en stressituation
att man är otålig och sitter och gnisslar tänder.”
A: ”Jag tror inte jag gör det nån gång.”
B: ”Jag tror inte att jag gnisslar tänder, jag är inte den typen. Skulle få ont i käkmusklerna.”
D: ”Inte vad jag kommer på. Kanske innan jag ska hålla en presentation. Men jag associerar det
mest med att man är arg.”
A: ”Det känns väl inte bra kan jag tänka mig. Tänker att den är arg eller upprörd. Det har gått ett
steg längre, (över nån slags gräns).”
B: Kan man gnissla på tänderna åt någon? ”Nej det tror jag inte.”
C: ”Om en person sitter på tunnelbanan och gnisslar tänderna så mår ju den personen inte bra, den
är nog väldigt stressad. Eller påverkad. Spattighet.”
E: ”Att jag borde hålla mig borta från den. Ge personen lite space. Tänker på någon som är röd i
ansiktet och som det sprutar rök ur öronen på.” Att pesonen ska få ett raserianfall? ”Ja. Fast det
behöver ju inte vara så heller.”
A: ”Det beror på anledningen. Har de rätt så tycker jag det är bra. Ä r det något onödigt så är det ju
inte så kul. Men jag förknippar det också med när man inte har något val, typ nu har chefen
bestämt att vi ska jobba tio timmar varje dag, och då kan man gnissla tänder.”
B: ”Att de har en tuff tid.”
C: ”Stressade.”

Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?

D: ”Att de är nervösa eller arga.”
A: ”Att de är frustrerade. Jag tycker allmänt det är br att visa vad man tycker. Men det beror också
på situationen.”
B: ”Ja, att de har en tuff tid.”

Håller du med om
ordboksdefinitionen?
Gnissla: ”avge ett
ljust, skärande,
utdraget ljud i

C: ”Jag tror att folk tänker likadant (att de är stressade).”
A: ”Ja, på samarbete... alltså det kan man säga (ohörbart).”
B: ”Jag skulle nog säga att det är något man gör mer själv, ensam. Det kan ju vara på grund av
problem med samarbete på jobbet, men det är ju inte så mycket en social situation där man
gnisslar åt eller till varandra.”
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omgångar, oftast när
osmorda metall-el.
träytor rör sig mot
varandra. Ä v.
åstadkomma gnissel
med: gnissla tänder.
Ä v. bildligt i fråga om
svårigheter vid
samarbete e.d.”

C: ”Ja precis, förhandlingar. De kom fram till något efter mycket tandagnisslan.”
D: ”Ja, just det. Inte bara ilska utan också frustration.”
E: ”Ja, samarbete håller jag med om. Som du sa att ‟de kom fram till något efter mycket
tandagnisslan‟.”

pluta med munnen
Nämn en typisk
situation när man
gör så här.

A: ”När man vill bli pussad. Också för att härma ett barn, lite så här ‟jag vill inte‟”. Vad ligger det
för motiv bakom? ”Ja man vill väl övertala någon om att den har fel. Men man gör det inte till sin
chef, utan det är väldigt, till nära och kära.”
- D: ”Oj! Nej, det förstår jag verkligen inte.”
- E: ”Va? Nej det tycker jag inte.” Men om man vill övertala någon mamma jag vill ha en glass
då? ”Ja, jaha ja kanske att man vill vara lite som ett barn, lite charmerande och lite gullig.”
-B: ”Tja, kanske det. Men det är inte min spontana reaktion.”
-D: ”... ja det kan det ju också vara.”
B: ”En vacker flicka som har opererat tuttarna och sprutat in sånt där i läpparna.” Men varför gör
hon det då (plutar)?” För att hon ska bli vacker, bli filmstjärna och tjäna massor med pengar.”
C: ”Det är väl en puss liksom. Det är pussrelaterat.”
D: ”Det är när man pussas. Typ bara det.”
E: ”Man ser ut lite som en fisk. Det behöver inte vara med båda läpparna, det kan vara med bara
underläppen. Nu är det ju populärt att posera med ‟duck face‟. Det känns lite fåfängt och kokett.
Det är nog bara tjejer som gör så.”
-E: Andra sa att det bara var när man skulle pussas om man plutar med munnen? ”Jaha, ja just det,
det är ju relaterat och kommer säkert från det.” Det kanske är en åldersfråga vad man associerar
till? ”Ja säkert.”

Vad kan man mer
göra i en sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan man
göra så här?

Vad får dig att göra
så här? Vad känner
du då?

B: ”Ja om man är en fisk.”
C: ”Man kan göra det som en gest mot någon (fortfarande pussrelaterat).” Kan man göra det som
en pose på en Instagram-bild? ”Kanske, men är inte det också tänkt som en puss till tittaren då?
Jag tänkte inte på det direkt.”
D: ”Det känns lite flirtigt.”
A: ”Om man ska associera det med känslor så skulle jag säga att det är när man ‟inte vill‟.”
B: ”När jag ska pussa (min fru). Svårt att säga.”
C: ”Nej det är i pussituationer. Annars känns det fjärran. Aldrig på Instagram.”

Hur känns det för
dig när någon gör så
mot dig? / Hur känns
det för dig när du ser
någon göra så här?
Vad tänker du om
den personen?
Vad tänker du om
folk som gör så mot
andra? / Vad tänker
du om folk som gör
så här?

E: ”Nej jag hoppas inte det.”
A: ”Inget speciellt, tänker inget speciellt om personen.”
B: ”Det känns som om jag behöver söka skydd och gömma mig.” Varför det? ”Det kan sluta illa
om det kommer någon och plutar. Tänker att de är vackra på sitt sätt, på ett underligt sätt.”
C: ”Bör vara positivt enligt min egen definition (pussande). Ä r personen främmande känns det lite
läskigt.”
A: ”Nej... det är ju en bebisgrej. Om det var någon som gjorde det hela tiden, skulle jag tycka att
det var lite väl mycket. ‟Gör som jag tycker.‟ Barnsligt.”
B: ”Att de är sådan läpparna att de inte kan låta bli att pluta. Man kan ju pluta med läpparna
annars också, men det är väl bara när man ska pussas.”
C: ”Tänker inget om dem. Sydländskt kindpussande kanske.”
E: ”Lite fåfängt, men inte något negativt om personen egentligen. Om de gjorde det hela tiden
skulle det kanske vara lite irriterande.”
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Vad brukar folk
tänka om folk som
gör detta?
Håller du med om
ordboksdefinitionen?
pluta: ”vanl. med
prep. med, skjuta fram
läpparna, <syn.
truta>”

D: ”Vet inte.”
B: ”Att de pussar ett barn till exempel, de tänker inget speciellt.”
(Alla )”Ja. Inte riktigt samma som att truta.”
”Inte riktigt samma som truta.”
B: ”Pluta är mer, man är vacker flicka på foto så här, truta är väl mer att man ska pussas kanske,
mer normalt, mer en vanlig människa.”
Ö vriga höll med om definitionen..
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Bilaga 5: Transkription av de kinesiska intervjusvaren

xiào (笑)
Nämn en typisk B: ”笑就无所谓啰，什么时候都可以笑。也有苦笑，就是强作开心，勉强地笑。笑不一定能代表
situation när
你很开心。但是一般是开心。”
man gör så här.
A: ”开心。”
D: ”开心的时候，见好朋友的时候。”

Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”露出愉快的表
情，发出欢喜
的声音”

E: ”太宽了。开心的时候肯定会笑。也可以虚伪地笑啊。也可以开怀大笑。也可以苦笑。”
D: ”跳，跑，唱”

A: ”碰到无奈的事情又没办法改变可以苦笑。”
D: ”感动的时候。也有很多别的时候，像我们说过的那么多种笑。”
-B: ”我很少见到因为感动而笑的人。”
-D: ”一般不会把笑和感动联系在一起。哭和感动还是比较正常。”
C: ”很多事情。看到 youtube 上 funny 的 video。”
E: ”开心。”
C: ”很难讲。跟微笑差不多吗？对。”
A: ”挺高兴的，会让我心情变得比较好。觉得这是主动对人表达友好的一种方法。”
D: ”很温暖，愿意接触愿意认识我，我先不会去判断他是哪一种笑。”
E: ”你这么问的时候我会把“笑”约等于微笑。所以我的感觉是一样（觉得他友善）。”

A: ”友好的人。”

C: （常常）”很好啊，带有正能量。很快乐，很阳光。”
C: ”笑是单纯形容别人笑的一个词。没有任何修饰。最自然。”
Alla höll med om definitionen.

hāhādàxiào (哈哈大笑)
Nämn en
typisk
situation när
man gör så
här.
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?

C: ”比如在地铁上一群朋友一起哈哈大笑，在 15 秒之内。一直笑下去的话就变狂笑。”
E: ”绝对很正面。有开心的事情，有趣的事情。”

74

I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”哈 象声词，
形容笑声(大多
叠用)：哈哈大
笑”

E: ”朋友讲搞笑的事，笑话。或是看到了好看的演出。”

E: ”还不错吧。我说了一件好玩事情朋友哈哈大笑我会觉得他很有幽默感。”

Alla höll med om definitionen.

wēixiào (微笑)
Nämn en
typisk
situation när
man gör så
här.

B: ”第一次见面啊，见到你啊。很高兴认识你，然后会微笑。”
C: ”第一次见面。”
A : ”见面打招呼的时候。”
D: ”饭店或宾馆接待人的服务员会微笑，航空飞机上的微笑。”
E: ”看到我儿子睡觉的样子的时候。微笑是自己一个人发自内心的时候或是跟别人打招呼礼貌。”
E: ”普遍是 80 %因为开心。”
B: ”微笑就是幅度比较小的笑，就是这样。”
-E: ”笑更大、更开一点。”

Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

B: ”比如说看到开心的事情，比如说天气很好啊会微笑一下。然后这个菜做得好好吃啊就会觉得
高兴啊笑一下。”
C: ”一般是熟人见面互相微笑点点头。”
A: ”愉快地交谈的时候会微笑。同意你的说法的时候会微笑点头。微笑点头致意一下，当你想要
跟熟人打招呼但也不想打断他和其他人的交谈。”
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C: ”两个朋友在公共的场合因为什么事情觉得开心，但别人不明白，这时候会微笑。”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

E: ”跟很熟悉的人打招呼。这时候笑容会不一样。比如说跟你第一次见面我不是大笑。”
C: ”有人做了比较欣慰的事情。比如有人送你一个小礼物。善良地笑。很温暖。”
A: ”看你怎么定义微笑，它是一个动作嘛，但也可以是很高兴或是不同意别人的说法但是捍卫他
表达他的说法的权利。”
-D: ”我觉得这个比较是无奈地笑，我觉得开心的时候比较多。”
B: ”那我觉得他肯定是对我之前的动作/行为/言语感到很满意。就是感到满意或高兴他才会笑
吧。除非是那种礼仪性场合。但如果是朋友之间微笑的话，肯定就是表示赞同。我可能是回应一
下。会觉得他比较友善比较友好。一般来说。”
C: ”微笑给人的感觉比较温暖。”
A: ”一般是比较友好。”
D: ”中国的文化里很少对陌生人微笑。（如果有陌生人对我微笑我会觉得）很温暖，这里的人很
友好。文化上有差别。”
E: ”感觉很好。至少很友善。”
B: ”是一个爱笑的人经常对别人微笑，那应该是个很友善（的人）。很开朗很热情的人，一般说
来是。”
C: ”微笑不一定是表达情绪。有时候是礼貌性的。有时候是（要表示）温暖的情绪。”
A: ”大家会觉得他是一个非常友好的人。因为我们都喜欢看到人笑比较多嘛。”
D: ”还是觉得他很友好。”

Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”如果一个人一直把笑容挂在脸上至少代表他很友好。让人愿意和他接近。”
B: ”友善吧。总比那些面部表情看起来很冷酷的人应该好打交道一些。如果你走在街上（看到人
微笑）可能也会找他问路如果到别的国家去。”
C: ”分场合。社交/party 的场合是礼貌。朋友之间比较随意。很少微笑。朋友之间想啥说啥，面
部表情比较少。微笑更多是一个礼貌。 大家感觉很开朗，很易以接近。”
D: ”大部分人应该有积极的好的方向去想微笑。很友好/善意的。”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”1.不显著的笑
容：脸上浮现
一丝微笑 2.不
显著地，不出
声地笑：嫣然
微笑，回眸微
笑”

E: ”不一定大家这么想。如果一直笑可能有人会觉得虚伪。可能有人觉得如果一个人对所有人微
笑是很虚假，好象跟大家很亲近。”
-D: ”我还是觉得微笑的人比较善意，不会虚伪。”
Alla höll med om definitionen.

shǎxiào (傻笑)

76

Nämn en typisk B: ”讲笑话的时候。有的时候可能是别人没有觉得好笑只有你自己觉得好笑然后你就莫名其妙笑
situation när
起来了。”
man gör så här.
C: ”我天天傻笑。听见笑话啦，或有趣的故事。或心情不错。在瑞典有太阳大的一天能出去晒太
阳，心里洋溢着一种快乐。傻笑比较快乐。”
A: ”可能也是当你跟比较熟悉的人聊天或是干嘛，大家都很熟悉讲一些比较有意思的话题，这时
候可以傻笑。中性褒义。”
D: ”女生暗恋一个男生，然后那个人人送她礼物，当他离开的时候可能会傻笑。或他给她一颗
糖，她当时很（惊讶）有人拿了一颗糖给她。”
A: ”我老公看到我儿子的 video。或回想到这个的时候。想起好玩的事情会不由自主地傻笑。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

B: ”其他的场合呀？ 一般来说很少用这个词来形容别人笑。傻笑（给人）很傻的感觉，一般来说
不是个很好的词。除非是朋友之间。朋友之间就无所谓，当然也不怎么好，但是不会觉得“干嘛
说我傻笑”之类的。朋友之间可以随意一点。”
-A: ”看你的定义，可以被定义是好的，也可以是不好的。我不同意一般是不好的这个说法。”
A: ”自己一个人呆着做白日梦。有声音吗？有时候。”
D: ”一个人想起和朋友好玩的事情或和父母很幸福的时候，看着照片的时候。”
E: ”别人说什么你完全不懂，别人笑起来了你跟着傻笑，感觉很尴尬。”
-C: ”这叫符合地笑吧，不能叫傻笑吧。”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

E: ”女孩子想起她要举办婚礼，要穿上婚纱，坐在那傻笑。”
A: ”一般是有意思的事情。”
E: ”很好笑的事情。之后想起这个的时候。”
B: ”如果有人莫名其妙地对我傻笑我也会觉得莫名其妙‟你想干嘛呀？‟。如果是陌生人的话就会
觉得那个人有那么一点奇怪为什么突然望着我笑？微笑的话笑的幅度不大就还好嘛，但傻笑给人
的感觉就是他笑得有点夸张所以会觉得奇怪。那如果是朋友之间他对我傻笑他肯定是觉得什么事
情好笑。可以说傻笑是不太适合的时候笑吗？ 我觉得是。一般我们不用这个词形容别人笑。”
C: ”这个人很单纯。”
A: ”看我跟那个人熟悉不熟悉。不熟悉的人突然对我傻笑会觉得很奇怪。朋友的话就没什么问
题，挺好玩儿的。” 陌生人的话你对他有什么想法？”看是有意识的傻笑还是无意识的。他可能
想着自己的事情就笑了就还好。不然的话我会觉得有点奇怪，怎么回事？会觉得他取笑你吗？这
个倒不会，因为傻笑跟讥笑（不同）。”
D: ”好朋友的话：有什么特别的事情发生在我身上。陌生人的话：我是不是哪里有点不对劲？”
E: ”突然有人对我傻笑我可能会吓一跳。会觉得疑惑。”

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”自己有开心的事情傻笑是好的。其他的场合可能不怎么好。对不熟的人很少傻笑，我同意这
个。傻笑是不注意自己的形象。”
D: ”不会觉得不好。可能会觉得他有点傻乎乎的，或是他们之间有小秘密。”
E: ”男孩对女孩傻笑我会觉得他喜欢她。觉得他在幻想她？对。”
D: ”不会觉得他脑子有问题。傻乎乎的挺可爱的。”
B: ”会觉得他是不是比较爱笑。朋友之间经常笑得幅度比较大，就会觉得你是不是很容易被别人
逗笑。陌生人就觉得他奇怪。”
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C: ”朋友之间比较多。就不顾及自己的形象。最自然的自己，关系很好，没有任何掩饰。不熟的
人很少傻笑。中国人会觉得这个人不怎么正常。”
A: ”如果我认识这个人，知道他没有基本上的智障的话，会很开心的人。”
E: ”想法很简单很单纯，很多事情他觉得很美好会笑出来。”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”无意义地一个
劲儿地笑”

D: ”开始笑的时候没什么想法，就是笑。但是之后可能会有一点想：别人会不会觉得我很傻？”
C: ”不太同意是无意义地笑。什么叫无意义呢？我 70 procent 同意.”
A: ”‟无意义‟这个要看对象；傻笑的人可能觉得他有意义的。”
Ö vriga höll med om definitionen.

chīxiào (痴笑)
Nämn en typisk B: ”男女朋友之间。男朋友望着女朋友痴痴地笑，或者是女生望着男生痴痴地笑。感觉上他很欣
situation när
赏很崇拜这个人。还有一种情况：有一个词叫做‟花痴‟，当男生觉得女生很漂亮或是女生觉得男
man gör så här. 生很帅；一般是女生觉得男生很帅。如果一直望着那个人（一遍笑）就是痴笑。这个也一般伴随
着幻想：‟哇，他如果跟我在一起就好了耶‟哈哈。”
A: （与傻笑）差不多吧。痴笑更多表达了一点无意义的。傻笑更口语，痴笑书面。痴笑比傻笑
有贬义那么一点点。
D: 和傻笑很难区分。有花痴这个词。
-C: 花痴的话一般说痴痴地笑。
-E: 表示花痴的话可能说痴痴地笑，不是痴笑。
E: 不是常用的词。痴笑跟傻笑有类似的意思，但是傻笑偏正面。痴笑可能是真的是精神有问题
才笑。这个笑容不是那么正常。
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

B: ”暂时想不到。”
E: ”文学作品中形容人痴痴地笑是说他在他自己的世界中不知道他在想什么。可能是形容精神不
太正常的人吧。”
B: ”很少吧。。。痴笑的时候眼神中带着那种迷离的样子，满怀羡慕或满怀欣赏和崇拜。”
A: ”我尽量不！不好回答。”
B: ”哇，她是不是喜欢我？其实常常很难判断她到底是对我微笑还是傻笑还是痴笑。还是正常打
交道吧。”
-C: ”如果有人对我痴笑我倒不会觉得她喜欢我。中国女孩没这么大胆。”
C: ”不正常了。稍微偏上一点不正常。即使是很熟的朋友？对。我是这样理解：傻笑和痴笑指同
样的东西，但是表达不一样。”
A: ”他当时没有在思考一些事情，思维处于比较奇特的空间里。在自己的世界里。”
B: （比如你的朋友看着女孩子痴笑）”我觉得他有点奇怪吧，会不会有那种色色的感觉？ 哈哈。
如果好是男生的话是奇怪。女生的话可以理解成她花痴。但是也不好说：如果真的有两个人互相
喜欢就让他们笑呗。恋人之间也会傻笑，可以理解成痴笑的感觉。”
D: ”平常很少联想到痴笑，除非在古装电视剧里头。给我的感觉是一种满足吧。”
B: ”痴笑比傻笑更傻。有点点不正常。迷恋或者是精神有问题，可能。”
B: ”应该不会有人经常痴笑吧。”
A: ”跟我想的差不多。”
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Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”傻笑”

A: ”差不多。”
D: ”不同意痴笑=傻笑。几乎一样。傻笑更轻松，更自由一些。傻笑是因为非常简单的事情而
笑，但是痴笑一定是你非常喜爱的东西。比如古代的人很喜欢书画，然后他得到了一副很昂贵的
书画，那是痴笑”
-C: 古人拿到书画痴笑我不同意。
-A: “痴”这个字可以用来表示某人对什么事情很着迷，但是不一定说“痴笑”。
-B: 这个我有点不同意，一般不这么形容。
-C: 我觉得这两个没有太大的区别。痴笑更加严重一点。更偏上贬义。傻笑褒义，痴笑中性。
-D: 几乎一样。傻笑更轻松，更自由一些。

qièxiào (窃笑)
Nämn en typisk B: ”心中暗喜的时候但是你又不能笑出来。比如说我得到升值但是其他人都没有，心中窃喜，我
situation när
觉得窃笑是当你得到了一个别人没有的好处的时候。”
man gör så här.
C: ”偷偷地笑。” 为什么？”要嘛是场合不允许。正式的场合看到不正经的事情。”
A: ”有人做了什么滑稽可笑的事情的时候。让你想要笑但不想要让他发觉。有时候是在公共场
合，有时候想表达嘲讽的意思。”
D: ”遇到了好的事情/礼物，不想/不能让别人知道你一个人悄悄地开心。”
E: ”有的时候比较让人讨厌。比如你在说什么，演讲，听众窃笑。我是不是讲错了。 一直这样子
的话可能会觉得不开心。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar

B: ”听到不喜欢的人的坏消息的时候。但是又不好意思表达出来。” 如果学生在教室最后面偷偷
讲话笑，这是窃笑吗？ ”对，这个也是。有一句话：窃窃私语。这个跟帖接地表达你那个状况。
也可以说他们在偷笑。可以对别人窃笑吗？ 好象不行吧。因为窃笑就是不想要让别人知道嘛。”
A: ”没有，就是不想被发现。”
A: ”好笑或非常无机的事情。”
D: ”大家班级里面都竞争谁可以参加比赛。大家都很优秀但是老师却选择了我（有人比我好）这
个时候我可能会窃笑。窃笑还是给我一点不好的含义。”
E: ”一样是多人的场合。有人他说的话他自己完全不懂，但是他以为他是专家，讲得跟班不对，
我可能会跟亲近的朋友偷偷笑一下。心里嘲笑这个人。”
B: ”我肯定会觉得他心里有什么想法，或者有什么心机，是不是得了好处啊因为什么事情很开心
啊这样，但又不好意思表达出来。”
C: ”窃笑不可能对某人笑。只能叫偷偷地笑。”
A: ”我拉链没拉好吗？我说了什么不得体的话/做了不得体的事情吗？先想自己。”
D: ”他什么事情得成了，有点小得意。”
E: ”心里很不舒服。”
E: ”朋友聚会，你说了什么，他们窃笑。会觉得为什么你不把你的观点说出来？为什么要偷偷地
笑我？窃笑不好。”
A: ”先观察被窃笑的人因为什么被窃笑。也有时候可以有一点贬义的意思，有人很刻薄、很
mean，喜欢嘲笑别人。”
E: ”为什么不直接表达出来？”
C: ”不可能对着一个人窃笑，毕竟是偷偷地，不想被发现。”
C: ”Presentation 有 20 分钟，那哥们窃笑 20 分钟，表明这个人本身有问题。干嘛在正式的场合窃
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folk tänka om
folk som gör
detta?

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”窃:偷偷地:～
笑”

笑？但是如果只是窃笑一下，大家可能会觉得有好玩的事情发生啦。”
A: ”总是这样的话不好。有不满意的时候可以私底下跟那个人表达出来。比笑话别人要好很
多。”
E: ”不管怎么看都不是那么好，那么友好的事情。”
B: ”差不多。”
Ö vriga höll med om definitionen.

xīpí xiàoliǎn (嘻皮笑脸/嬉皮笑脸)
Nämn en typisk B: ”性格比较随意或者是他真的当时很开心。有时候嘻皮笑脸会给人不正經的感觉。好像有一点
situation när
太随意了。性格随意/大大咧咧的人。有的时候有点坏的感觉，有点顽皮啊，捣蛋啊。不是很严
man gör så här. 肃的时候。我们会说‟干嘛嘻皮笑脸，你正经一点，严肃一点‟。你应该更看重这件事情。”
C: ”大多数是形容这个人有点玩世不恭。这边的 teenager 比方说。” 能举具体的例子吗？”电影
Ted 里面。大多数贬义词。”
A: ”小时候把花瓶打破了，去跟妈妈承认错误。化解当时的紧张气氛。让父母不要因为自己的不
小心多则被自己。”
D: ”小学和初中的顽皮的男生，我有些朋友他的男朋友有时候会嘻皮笑脸。 发生在两个人之间有
一点情愫或暧昧的关系的时候。至少是暧昧但也有男女朋友之间。”
E: ”有人做不好的事情收到批评，想要用嘻皮笑脸把这件事情掩盖过去。或你在跟一个人说严肃
的事情他却开玩笑嘻皮笑脸，带调皮捣蛋的意思在里头。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”我妈妈或长辈批评我，我知道我错了，我不想承认我错了或不想让她生气，可能会嘻皮笑
脸。有点心虚吧。”
B: ”朋友之间可能只是两个人一起很开心，但大部分时候绝对是来形容不正經的。”
C: ”熟人朋友没问题。不认识的给人非常非常不正经的感觉。”
A: ”看我们两个的关系。如果熟人想要逃开则被就没关系。重要的场合下会觉得这个人不尊重
（我），做事情不认真。会无奈吗？不光是无奈，我对他的印象会变得不好。”
D: ”是跟我关系不好的人的话我会觉得不自在。”
E: ”可能会生气，如果我很严肃的话。看是谁。亲密的人可能觉得他挺可爱的，比如说我儿子，
可能觉得没关系。但是是同事或学生的话会生气。”
A: ”也是一样的。”（印象变得不好）
E: ”觉得他办事情不认真，做人没正经。”

D: ”不认真。但不一定有贬义，如果男生对女朋友嘻皮笑脸可能会觉得这个男生很有意思。但是
是你讨厌的人的话就从不好的角度去想。”
E: ”看你自己是什么样的人。自己喜欢嘻皮笑脸喜欢疯闹的话你可能也喜欢别人这样子。但你做
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Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”形容嬉笑不严
肃的样子，也
作嘻皮笑脸”

事比较认真的话可能不会这样。”
Alla höll med om definitionen.

jīxiào (讥笑)
Nämn en typisk B: ”就是在嘲笑嘲讽别人 “啊哈哈这种人做这种事情实在太令人可笑了”。一定是在嘲讽别人，或
situation när
是在嘲讽当下的什么社会现象。”
man gör så här.
C: ”讥笑和耻笑差不多。讥讽别人。拳击手会互相讥笑吗？不会。讥笑一般说比如说媒体讥笑政
治人物。”
A: ”不屑或嘲讽、讽刺别人的时候。讥笑比较偏贬义。”
D: ”别人做了一件很傻的事情。不一定会笑出来但是心里会有一点讥讽的感觉。”
E: ”讥笑和嘲笑很像。但窃笑是偷偷地，但是讥笑有可能是公开的。不怕对方看到。有什么目
的？ 想要羞辱对方。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

B: ”别人做了一件让我觉得很可笑的事情的时候。比如说我们两个聊天然后第三个人做了一件很
令人觉得可笑的事情，可能会讥笑。但是当着他的面，除非是很好的朋友，一般是不会。因为中
国人比较注重面子嘛，当面的话你要留面子给他，除非很好的朋友你可以笑他。想让人伤心或激
怒的话可以讥笑。”
-E: ”朋友之间没关系？这个不能叫讥笑，叫开玩笑。或开玩笑地讥笑。”
-A: ”它包含着冷笑的意思，但是也有话。但朋友之间不能冷笑。”
D: ”我不会表达出来因为我要给那个人留面子。觉得这个人缺少某些经验，会对这种有点愚蠢的
问题而产生疑惑。”
B: ”我会不满意啊，除非你是我很好的朋友，我可以理解成你是在帮助我，你是在给我提意见。
你跟我一般关系的话我会觉得你凭什么这么嘲讽我？不高兴。 少跟他打交道吧！”
A: ”觉得很不受尊重。也许他讥笑我是有原因的，我确实做了不对或不得体的事情，但是他表的
这个的方法太过于极端。他可以友好一点。”
D: ”很不高兴，挺难受的很受伤。觉得这个人（品质？）很低怎么可以公开讥笑别人？”

A: ”很不友好。如果是我认识的人被讥笑我一般会过去解围。”
D: ”人品很不好。”

B: ”朋友的话没关系。但如果有人经常当着我的面讥笑别人我会觉得不好耶。总是在背后讲别人
坏话不是很好。两个人讥笑（一个第三个不在的人）可以看成一般的聊天。最后可能会说‟不要
让他知道‟什么的。没关系。但是不要经常。”
A: ”像我一样。（很不友好。如果是我认识的人被讥笑我一般会过去解围。）”
D: ”一样(人品很不好)，不好。”
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Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”讥讽和嘲笑：
别人有缺点要
热情帮助，不
要讥笑”

Alla höll med om definitionen.

lěngxiào (冷笑)
Nämn en typisk B: ” 冷笑我觉得是那种心机很重的人，当他谋划什么事情，觉得这个事情的结局会有利于他然后
situation när
会帮助他消灭他的敌人。一般会冷笑的人是很有心机的人，会觉得他一定是在策划什么事情，有
man gör så här. 一点阴险。比较正常的呢？可能比较像是在嘲笑，对某些当下他不满意的事情的一种反映。毫不
在乎，冷眼相看。”
C: ”一般有敌意的。别人讥讽你会冷笑。你自己会冷笑？有可能我会冷笑，别人也会冷笑。比如
我做了一件事情让我觉得很得意，但是你觉得很 bullshit，所以你冷笑。我们不熟。”
A: ”想表达嘲讽的时候。一个人做了很不好的，我不能同意的行为，不得体的。不能说是生气但
是是比高兴。”
D: ”很不好的。一样是竞争的情况里。比如竞争当班长。我觉得我比较好然后有另外一个人我觉
得不太好（合适）但是他跟老师搞好了关系让老师最后选择了他。这时候我心里的感觉就是冷
笑。”
-E: ”比较不刚刚好。这是当你不管自己输了，自己还是知道自己比较好。嗤之以鼻是比较好的形
容。”
-B: ”想要安慰自己的感觉，好象自己不在乎。但心里会有不满和嘲讽。”
-C: ”这里是瞧不起那个人的行为的意思。”
E: ”你知道有个说法皮笑肉不笑吗？冷笑有点这样。 心里头可能充满了仇恨或者嘲笑或者是不友
好的事情。不是善意的。在这一点和窃笑不同。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

C: ”一是讽刺，二是不屑。拳击手在记者会上说“我要在三个会合之内击倒你”，对方脸上会挂着
不屑的微笑。是冷笑。”
A: ”想不到。我想到的就是贬义，表达不屑和嘲讽的时候。”
E: ”很难说。一般是电影电视里头，那种内心很奸大的人会在暗地里冷笑。”
A: ”而是他自己认为做了很棒但是别人看来是很滑稽。”
D: ”冷笑有可能是笑自己，自己付出努力但没有得到目标。”
B: ”我会觉得有点恐怖耶。会觉得“你很有心机呀”或是对什么事情很不满意。觉得这个人不是很
友善。还是觉得他有心事，虽然他表面上毫不在乎。”
C: ”很有敌意。会激起你战斗的欲望。”
D: ”我会觉得有点战栗，有点害怕，觉得这个人有点阴险。”
E: ”不能说冷笑是不应该的事情。”
B: ”比较少当着人的面冷笑，但是也有这样的时候。”
B: ”我会觉得最好不要这样，你自己对什么事情不满的话不要对别人冷笑嘛。冷笑就是给人很冷
酷的感觉。一般不好。”
A: ”想知道为什么他冷笑。看情况。”是不应该的吗？”确实不是很有礼貌的但是有时候我也会冷
笑，但是是表达不屑这种感情。”
D: ”差不多(我会觉得有点战栗，有点害怕，觉得这个人有点阴险。)，不是很好。”
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Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”我会觉得这个人很坏。”
B: ”心态不是很好这个人。一般不会冷笑。”
C: ”我觉得冷笑非常有目的性的。你是要做给某人看的。别人知道这是非常 private 的事情。” 大
家觉得不应该吗？”会吧会吧，应该会。”
A: ”不知道原因的情况下可能会觉得这个人非常 judgemental。好象他在比较高的位置评价别
人。”
D: ”大部分人觉得不太好，因为你虽然在笑但你在心里感觉是相反的。”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”含有讽刺，不
满意，无可奈
何，不屑于，
不以为然等意
味或怒意地
笑：嘴角挂着
一丝冷笑”

E: ”大家认同这个观点（人很坏）。”
B: ”对。但也可能是在策划什么事情。”
Ö vriga höll med om definitionen.

kū (哭)
Nämn en typisk C: ”非常非常伤心。你的某位亲友去世。”
situation när
man gör så här. A: ”伤心。难过。”
D: ”伤心的时候，感动的时候，想家的时候。”
E: ”就是流眼泪，难受。哭是自然的，不像笑可以装。伤心，委屈。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om

C: ”女孩哭得比较多。我不觉得跟英文的 cry 有任何不同。”
A: ”亲人久别重逢，感动的时候。被求婚的时候。”
E: ”开心的时候也可能哭。喜之而泣。”
E: ”好多事情。比如说跟亲人告别啊，或压力很大的时候也会哭。看电视看小说受感动的时候。”

A: ”有伤心事吧，可以去安慰他一下。”
D: ”哭也很亲密很隐私的事情；大部分人都不会在公共场合上哭，特别是年龄大的。所以是好的
朋友在我的房间哭我会同感身受会想办法安慰他谅解情况。过后我会觉得他应该把我当成很好的
朋友才会在我面前哭。”
E: ”关心一下想他到底是怎么了。同情。”

C: ”比较伤感吧。哭这个表达是最没有攻击性的。哭是示弱的表现。会激起你去帮助或问他怎么
了的念头。有不应该哭的时候吗？很难讲该不该因为你不知道他本身发生了什么。”
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folk som gör
detta?

A: ”正常的感情的表达。但是总是哭、经常哭、为了一点小事，会觉得你很软弱。”
D: ”分程度。如果一个人经常哭，每次都要去安慰去照顾就觉得他很脆弱。但如果还好遇到大事
情或是他的发泄方式的话就还好。”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”因痛苦悲哀或
感情激动而流
泪，有时候还
发出声音：哭
泣，哭诉，放
声大哭”

E: ”哭不能反映人的性格，说他哭就代表他软弱。看他发声的背景是什么。”
Alla höll med om definitionen.

háotáodàkū (嚎啕大哭/号啕大哭)
Nämn en typisk C: ”那一定是个突如其来的悲剧。” 亲人过世吗？”对。亲人过世也分情况。很难在公共场合上嚎
situation när
啕大哭，一般还是会有所控制。葬礼很忙，完了才会嚎啕大哭。”
man gör så här.
A: ”超级大声地哭。婴儿放声大哭。” 大人嚎啕大哭的话呢？”他遇到了人生特别大的挫折或者是
比如说他失去了亲人。”
-D: ”心里有难过的事情要发泄的那种哭。但婴儿的哭只是饿了还是要换尿布了之类的。”
D: ”非常非常难过。情人去世了或者是想去美国学习准备很久结果失败了。 失恋了。”
E: ”大嗓门别人不知道之下嚎啕大哭。 也可能真的有很伤心的事情让你空着不了自己的情绪嚎啕
大哭。”
B: ”很伤心，或者是有一点绝望和无助。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör

E: ”也可能希望让人看见你在哭所以故意把声音放大。”

D: ”会有一点点被吓到，为什么他会哭得这么厉害？”
E: ”就是同情。或者过去关心一下。觉得可怜。有时可能会觉得你怎么控制不了吗？有可能。或
是想你一定是发生了特别特别伤心的事情所以才控制不了。”

C: ”极度悲伤悲哀的。” 如果再葬礼上大家一般不嚎啕大哭的时候呢？”觉得他很可怜呀。”
A: ”感同身受吧，会去安慰他。”
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detta?

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”嚎啕=号啕 号
啕：形容大声
哭：号啕大
哭，号啕痛哭”

E: ”两种情况。有人失去了亲人，这时候大家都同情并想去安慰。还有你知道中国电视剧里头有
一个农村妇女遇到什么事情自己解决不了，或想勃起别人的同情的话就坐在地上嚎啕大哭。这时
候可能并没有同情她，反而觉得她没有修养。”
Alla höll med om definitionen.

chuòqì(啜泣)
Nämn en typisk C: ”非常文学化的词。人们说话的时候不会用。跟哭一样吗？一样。”
situation när
man gör så här. A: ”比流泪更加伤心。啜泣大概只有难过的时候才会，不像哭可以因为感动而哭。”
-C: ”啜泣只能是难过的时候，对。”
-A: ”只有难过的时候，对。”
-E: ”我比较同意啜泣是难过的时候。哭有可能是因为别的原因。” 啜泣有声音吗？ ”还是有，但
是不是哇那种。”
D: ”很书面。啜泣跟哭泣没有太大的区别，都要(drar in luft som när man snyftar)。”
E: ”不出声的哭就是啜泣。大人不能像孩子一样哇哇大哭。啜泣是不想要让别人听到或发现。自
己关在房间里头暗自流眼泪。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”抽噎；抽抽搭
搭地哭：啜泣

B: 也可以是感动的时候，与电影里的人物有感同身受的时候。

Alla höll med om definitionen.
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不止，嘤嘤啜
泣”

gūdūzhe zuǐ (咕嘟着嘴)
Nämn en typisk C: ”就是撅嘴。”
situation när
man gör så här. D: ”幼儿园的小朋友想买新衣服或者玩具，但是妈妈说不行。还有女朋友对男朋友撒娇的时
候。”
Vad kan man
E: ”嘟嘴好象更表示生气了一点，但是也可以是撒娇。咕嘟着嘴有时候会表明这个人不说话。他
mer göra i en
心里觉得不高兴，但他不愿意说出来，就咕嘟着嘴。咕嘟着嘴在日常生活中比较不常用。比较多
sådan
在文学作品中形容某人不高兴‟咕嘟着嘴不作声‟。”
situation?
E: ”咕嘟着嘴跟撅嘴不完全一样。咕嘟着嘴不说话。但是这些例子也可以用撅嘴来形容。”
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”咕嘟 2(嘴)撅
着；鼓起：他
生气了，咕嘟
着嘴半天不说
话”

D: ”小时候有过。现在有时候跟很亲密的朋友咕嘟着嘴。比如他叫我帮一个忙但是我帮得不太好
但也没有把事情做错，会咕嘟着嘴有一点忏悔的意思，用轻松的方式让他不要不开心。”
-C: ”同意。但是这不是最主要的语境。”
D: ”不要是男生。男生的话在我看来很娘。女生和朋友的话会觉得她可爱而且证明我们关系真的
很好。但是如果我们关系不是很或者她不是这样一个人，她故意装出来的，我不喜欢那样的感
觉。”

D: ”不是说不好但是我会想“他应该有什么事想求另一个人”。小事或要让另一个人原谅他的。”

D: ”表达亲密关系的方式。或者是小女生。”

Alla höll med om definitionen.

juē zuǐ (撅嘴)
Nämn en typisk C: ”小孩会撅嘴。长大了一般人很少遇到挫折。受了委屈或是不高兴。”
situation när
man gör så här. A: ”不开心，受委屈，受到误解了。”
E: ”装可爱。已经 20 岁的姑娘在男朋友面前撅嘴会觉得这是她撒娇装可爱。5，6 岁的小孩的话
可能表示他生气了。有的小孩本身这样的，不需要装，他想起他要的什么东西就把嘴巴撅起来了
要让大人知道。我小时候妈妈常说‟你嘴巴撅得能挂上一个油瓶儿呢‟”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra

B: ”可以是沮丧的时候，心里头不高兴。”
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situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”撅 1 翘起：撅
嘴，撅着尾巴
2 当面使人难
堪；顶撞：撅
人，他平白地
撅了我一顿”

D: ”我还真很少非常撒娇。想要得到好朋友的原谅，小事情上的原谅。”
E: ”我想要跟老公一起出去玩。我想吃冰淇淋，他说你刚吃一个，我撅嘴说‟再吃一个嘛。‟”
C: ”小孩的话：我哪里惹到他了？大人：肯定也是他对我不满意。”
A: ”对我来说是一种孩子气的表情/表达。很小很很小的孩子不高兴会撅嘴，会哭啊”
E: ”是自己家里的人可能会觉得挺可爱的，可能会因为这样满足他的要求。孩子的话是天真的表
现。但如果人家已经 40 岁了还对老公撅嘴说要怎样我觉得很没意思，不怎么好。如果男人撅嘴
呢？觉得他很娘。”

A: ”他们是很亲近的朋友的话，故意撒娇当是朋友之间的玩笑，我觉得可以接受。但如果一个人
总是撅嘴像小孩一样要求这个要求那个我觉得非常（ohörbart）”

E: ”是小孩或年轻的小女孩儿：挺可爱的。是大人或男人或看上去已经有一些年纪的人：有点刻
意有点假。觉得有点厌恶吧。”
A: ”撅嘴可能表达情绪多一些，嘟嘴只是动作本身吧。”
Alla: ”不能说‟撅了我一顿‟”
I övrigt höll alla med om definitionen.

dū zuǐ (嘟嘴)
Nämn en typisk C: ”有一些我们叫非主流的女孩会自拍时嘟嘴。装可爱。”
situation när
-C: ”这样装可爱的时候不能说撅嘴或咕嘟着嘴。没有 45 度自拍的现象之前嘟嘴和撅嘴是一样
man gör så här. 的。”
E: ”嘟嘴和以上的差不多，区别很细。我觉得撅嘴是翘起来，但是嘟嘴只是向前凸出。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du

B: ”有时候自己呆着或思考问题会嘟嘴，放松脸部表情。和咕嘟着嘴差不多。嘟嘴比撅嘴可爱一
点。”
C: ”嘟嘴也可以是生气的时候。跟撅嘴其实是一样的。”

C: ”我不太喜欢因为我觉得有装可爱。”
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om folk som
gör så mot
andra?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”方. 嘟(嘴)向
前突出；撅
着：弟弟听说
不让他去，气
得嘟起了嘴”

C: ”别人可能喜欢，觉得显得比较可爱吧。”

Alla höll med om definitionen.
E: ”嘟嘴嘴巴比较合。撅嘴嘴巴是翘起来的。”

chī zhī yǐ bí (嗤之以鼻)
Nämn en typisk C: ”不屑的意思。别人说的话是 nonsense。”
situation när
man gör så här. A: ”讽刺，不屑。没有很明显得想要告诉他，但这也和冷笑一样，他看大了的话也会意识到。有
点看不起的意思。”
D: ”当被大家认为是某个领域里的专家的学者，结果他说出来的话都非常的无知非常的傻，根本
不符合你的预期。”
-E: ”嗤之以鼻比较用在你的位置比别人的高。有不屑和瞧不起的意思。没有失望。这时候用不是
特别贴切，但也有可能。”
E: ”瞧不起。对方做了让你很瞧不起的事情。不屑于跟他去争论，懒得说。跟讥笑的时候差不多
吗？我觉得讥笑更直接，会说出我对你批评的话。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

D: ”当有人在图书馆里面大吼大叫。”
-C: ”有人在图书馆大吼大叫的话不太会嗤之以鼻。这个时候已经极度反感、讨厌。已经超过了不
屑的范围。”
B: ”有时候也表示毫不在乎的意思。因为如果你要专门去讥讽一个人那代表你其实是在乎的。比
如说对那些奸商，什么手段都可以只要能赚钱。”
A: ”他的行为不合理或不对。”

C: ”他强烈地不同意我的想法。很小的事情，不会推挤到人的想法。”
A: ”感觉不好。心情不好，‟我哪里做错了？‟”
D: ”不舒服，想知道我什么东西做得不好？觉得他有点自大吧。”
E: ”可能会觉得委屈。可能会觉得讨厌他。这个人很高傲。”

C: ”好朋友的话，朋友之间经常嗤之以鼻，有争执玩。 中国人熟人和生人分得很清楚。熟人面前
可以做各种动作。对生人非常礼貌。”
D: ”跟对我一样(不舒服，想知道我什么东西做得不好？觉得他有点自大吧。)，但没那么强。不
太好。”
E: ”看我站在哪一边。如果我觉得那个人值得被嗤之以鼻我觉得没怎么样。但如果我同情那个人
我会觉得另一个人很高傲或觉得‟你拽什么拽？‟。”

Vad brukar
folk tänka om
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folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”用鼻子吭气，
表示看不起”

Alla höll med om definitionen.

yǎo yá (咬牙)
Nämn en typisk C: ”咬牙切齿的咬牙？使劲儿呗。咬牙切齿是因为恨。”
situation när
man gör så här. A: ”牙痛。还有“咬牙切齿”表示愤怒。这时候咬牙是为了控制自己的情绪。有声音吗？没有。”
D: ”生气”
E: ”咬牙切齿吧。咬牙就是一个动作而已。咬牙切齿才表达情绪。咬牙切齿表示非常恨，或很急
切地想做一件事情的时候。我打不过他我没办法，只能够恨得咬牙切齿。感觉无奈。”
E: ”有忍耐在里头，不管是忍着痛还是忍着恨。”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

C: ”运动员受伤了但是咬着牙要完成比赛。我们北方人有个说法“咬着后槽牙”，要嘛是对别人的
恨，要嘛对自己使劲。”
A: ”想不到。”
D: ”很疼的时候。”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”1.由于极端愤
怒或忍住极大
的痛苦而咬紧
牙齿。2.熟睡
时上下牙齿相
魔发声，由消

A: ”（咬牙切齿）哇，他一定非常讨厌我。等他冷静一下再看看他有什么意见。”
D: ”觉得别人要揍我了。觉得他很凶。”

A: ”（咬牙切齿）跟另外一个人有非常大的(ohörbart).”
D: ”觉得要开战了，要有暴力冲突。”
E: ”忍不住想他们之间到底有多大的仇恨？他们发生了什么事？好人坏人都做。 不会让我去评价
这个人。”
D: ”大家应该也这么认为，除了很疼的时候(他们想)会不会要打人的？”
E: ”说不好。看情况是好还是不好。”
C: ”(2:a betydelsen) 这个比较像磨牙吧.”
A: ”同意。听说睡着了的时候上下牙齿发出声音，但是这不是咬牙。”
D: ”我们一般会说磨牙”（om 2:a betydelsen）
-D: ”我不知道(咬牙)有磨牙这个意思。”
Ö vriga höll med om definitionen.
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化不良等原因
引起”
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Bilaga 6: Transkription av de kinesiska intervjusvaren i svensk ö versä ttning

xiào (’skratta/le’)
Nämn en typisk B: ”Man kan skratta åt vad som helst, av bitterhet eller för att framstå som glad. Man måste inte vara
glad för att man skrattar, men oftast är det så.”
situation när
man gör så här.
A: ”När man är glad.”
D: ”När man är glad, när man träffar goda vänner.”

Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Uppvisa ett
glatt
ansiktsuttryck,
utstöta ljud av
glädje”

E: ”Det är jättebrett. När man är glad skrattar man ju, men det finns ju också falskt skratt. Man kan
storskratta eller skratta bittert.”
D: ”Hoppa, springa, sjunga.”

A: ”När man stöter på något frustrerande som man inte kan göra något åt så kan man skratta bittert.”
D: ”När man är rörd, och i många andra situationer, som alla andra sorters xiào du tagit upp.”
-B: ”Det är väldigt sällan jag ser någon skratta för att den är rörd.”
-D: ”Oftast förknippar man snarare gråta med att vara rörd, och inte skratta.”
C: ”Många saker. När jag ser en rolig video på youtube.
E: ”Glädje.”
C: ”Svårt att säga”. Är det ungefär samma som för wēixiào? ”Ja.”
A: ”jag blir glad, det får mig på bättre humör. Det är ett sätt att aktivt visa vänlighet mot andra.”
D: ”Det ger ett varmt intryck, att personen är villig att närma sig mig. Jag försöker inte att avgöra vad det
är för slags skratt.”
E: ”När du frågar så här så tycker jag att xiào är samma sak som wēixiào, så min känsla är den samma
(vänlig)”
A: ”Trevliga människor”

C: ”Jättebra, det för med sig positiv energi. Det är glatt och soligt.”
C: ”Xiào har ingen modifikation, utan är en enkel beskrivningav ett skratt/leende. Det är allra mest
naturligt.”
Alla höll med om definitionen.

hāhādàxiào (’haha storskratta’)
Nämn en
typisk
situation när
man gör så
här.
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?

C: ”Till exempel om jag sitter på tunnelbanan med ett gäng kompisar och hāhādàxiào, inom 15
sekunder. Om man fortsätter och skratta oupphörligt så blir det galet.”
E: ”Det är absolut positivt. Roliga och roande saker.”
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I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Onomatopoeti
ska hā
beskriver ljudet
vid skratt
(används oftast
upprepat):
hāhādàxiào”

E: ”När en kompis säger något roligt, ett skämt. Eller när när man ser ett bra uppträdande.”

E: ”Det känns väl rätt bra. Om jag sagt något roligt som fick kompisarna att hāhādàxiào så tänker jag att
han/hon har bra humor.”

Alla höll med om definitionen.

wēixiào (’skratta/le litet’)
Nämn en
typisk
situation när
man gör så
här.

B: ”Första gången man träffas, när jag träffade dig. Trevligt att träffas, och så sen ler man.”
C: ”Första gången man träffas.”
A: ”När man träffas och hälsar.”
D: ”Servicepersonal som tar emot på hotel, eller flygvärdinnor.”
E: ”När jag ser på min son när han sover. Wēixiào är när man uppriktigt ger uttryck för en känsla eller
när man hälsar på folk och är artig.”
E: ”Vanligtvis är det till 80% på grund av att man är glad.”
B: ”Wēixiào är ett litet xiào, så är det.”
-E: ”Xiào är större och mer öppet.”

Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

B: ”När man är glad över något, som fint väder eller att en maträtt är god, då känner man sig glad.”
C: ”Oftast är det när man hälsar på andra och nickar lätt på huvudet.”
A: ”När man har en trevlig konversation. När man håller med om vad någon annan säger så kan man
nicka och le. Eller le för att visa att man ser någon, som när man hälsar på en bekant men inte vill
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avbryta dennes samtal med någon annan.”
C: ”När två personen på en allmän plats är glada över något som andra inte är införstådda i.”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

E: ”När man hälsar på någon man känner väl är leendet annorlunda. Till exempel så skrattade jag inte
stort den första gången vi träffades.”
C: ”När någon har gjort något trevligt som att ge dig en liten present. En varm känsla.”
A: ”Det beror på hur du ser på leendet, det är ju en rörelse. Det kan vara av glädje eller för att jag ändå
försvarar en persons rätt att uttrycka sin åsikt trots att jag inte håller med om den.”
-D: ”Jag tycker att tycker att detta snarare är ett otåligt xiào, jag tror att det är vanligare när man är glad.”
B: ”Då tänker jag att personen säkert är nöjd med vad jag sagt eller gjort, för man ler ju bara när man är
nöjd eller glad, såvida det inte är av artighet. Om det är mellan kompisar så uttrycker det medhåll. Jag
kanske ler tillbaka, tycker oftast att personen är snäll och trevlig.”
C:”Leende ger ett varmt intryck.”
A:”Oftast känns det vänligt.”
E: ”I den kinesiska kulturen ler vi sällan mot främlingar. (Om en främling ler mot mig så skulle jag tycka
att det kändes) varmt, att människorna här är väldigt vänliga. Det finns en kulturskillnad.”
E: ”Det känns bra, det är åtminstone väldigt vänligt.”
B: ”En person som ler ofta mot andra är en trevlig (människa). Positiv och entusiastisk.”
C: ”Leendet representerar inte nödvändigtvis en känsla. Ibland kan det vara av artighet och ibland
signalerar det värme.”
A: ”Folk tycker att det är en bra människa, vi ser ju alla hellre att någon wēixiào (än inte).”
D: ”Tycker nog att personen är trevlig och vänlig.”

Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”Om någon alltid går runt med ett leende på läpparna så betyder det i alla fall att personen är vänlig.
Det gör att folk blir villiga att närma sig personen.”
B: ”Att de är trevliga antar jag. De är hur som helst lättare att ha att göra med än de med ett känslolöst
uttryck. Om du ser en person på gatan (som ler) kanske du frågar denne om vägen, om du är utomlands”
C: ”Det beror på sammanhanget. Om du är på fest är det av artighet. Mellan vänner är det inte så noga.
Det är sällan man ler. Mellan kompisar kan man göra som man vill, ansiktsuttrycken är få. Leendet är
mestadels en artighetssak. Folk tycker att (de som ler) är positiva och lätta att närma sig.”
D: ”De flesta tänker nog på leende som någonting aktivt och positivt. Mycket trevligt och vänligt.”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”1. Ett ickeiögonfallande
xiào: ett leende
uppenbarade
sig i ansiktet. 2.
Att xiào på ett
icke
iögonfallande,
ljudlöst vis: att
le vackert, att
titta tillbaka
med ett
leende.”

E: ”Det är inte säkert att alla tänker så. Om en person ler hela tiden kan det ses som falskt. Det kanske
finns det som tycker att den här personen ler mot alla, precis som om personen vore nära alla.”
-D: ”Jag tycker nog ändå att leende är någonting vänligt och inte falskt.”
Alla höll med om definitionen.

shǎxiào (’skratta/le fånigt’)
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Nämn en typisk B: ”När man skämtar. Ibland kanske andra inte tycker att detvar så kul men du själv börjar obegripligen
att skratta.”
situation när
man gör så här.
C: ”Jag gör det hela tiden. När man hör ett skämt, eller någon rolig händelse, eller när man är på bra
humör. Det är glädjefullt.”
A: ”Kanske när ett gäng kompisar småpratar tillsammans om något roligt samtalsämne. Det är ett
neutralt till positivt laddat ord.”
D: ”När en tjej är hemligt förälskad i en kille, och så ger han henne en present eller en godisbit. Då kan
hon shǎxiào när han har gått.”
A: ”När min man tittar på en inspelad video av vår son. Eller när han tänker tillbaka på det. När man
tänker tillbaka på roliga saker kan man inte låta bli.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

B: Andra sammanhang? Oftast brukar man inte använda det här ordet för att baskriva andras skratt för
shǎxiào ger ett väldigt dumt intryck, det är inte ett särskilt bra ord såvida det inte är kompisar emellan.
Om det är mellan kompisar spelar det ingan roll, även om det såklart inte är så himla bra då heller.”
-A:Det beror på din definition, om du anser att der är bra eller dåligt. Jag håller med om att det oftast inte
är så bra.
A:”När man dagdrömmer för sig själv.” Finns det ljud? ”ja, ibland.”
D:”När kan tänker tillbaka på roliga saker man upplevt med sina kompisar eller lyckliga stunde med sina
föräldrar. När man tittar på fotografier.”
E:”När någon säger något som du inte alls förstår, och du skattar med ändå, det är en genant situation.”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

-C: ”Det är att skratta ‟medgörligt‟ väl, det kan inte kallas shǎxiào.”
E:”En tjej som tänker på sitt bröllop som hon ska hålla, och på sin klänning. Så sitter hon där och
ler/skrattar dumt.”
A: ”Roliga saker oftast.”
E:”Roliga saker och när jag kommer att tänka på dem efteråt.”
B: ”Om någon plötsligt och oförklarligen gör det mot mig tänker jag ‟Vad vill du egentligen?‟. Om det
är en främling tänker man att den är lite konstig, varför skrattar/ler den plötsligt mot mig? Om det är ett
leende så är det okej, men shǎxiào är lite överdrivet så det verkar konstigt. Om det är en kompis som gör
det så tycker personen säkert att något är roligt. ”
C:”Att det är en naiv och okonstlad människa.”
A: ”Det beror på om jag känner personen väl eller inte. Om det är någon jag inte känner väl så tycker jag
det känns konstigt. Om det är mellan kompisar så gör det inget, det är rätt kul.” Om det är en främling
vad tänker du då? ”Beror på om det är medvetet eller omedvetet. Personen kanske tänkte på sitt och då är
det inte så farligt. Annars är det lite konstigt.” Skulle du tycka att personen gjorde narr av dig? ”Nej, för
shǎxiào är inte det samma som jīxiào.”
D: ”Om det är en kompis: har det hänt något särskilt med mig? Om det är en främling: Ä r det något fel i
mitt utseende?”
E: ”Om det plötsligt var någon som shǎxiào mot mig skulle jag bli lite förskräckt. Jag skulle känna mig
förvirrad.”

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så

E: ”Om man gör det för sig själv är det positivt. I andra sammahang är det mindre bra. Jag håller med
om att man sällan shǎxiào åt främlingar. Shǎxiào är när man inte bryr sig om hur man ser ut i andras
ögon.”
D: ”Jag tycker inte att det är dåligt. Kanske tycker jag att det är lite fånigt, eller att de har en hemlighet
tillsammans.”
E: ”Om en kille shǎxiào åt en tjej så skulle jag tro att han gillar henne.” Att han fantiserar om
henne? ”Ja.”
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här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

D: ”Man tänker inte att de har något psykiskt problem, utan det är lite fånigt och gulligt.”
B: ”Att personen är gullig. Om det är någon som ofta skrattar stort bland bland kompisar så tänker de att
personen nog har lätt för att skratta. Om det är en främling ses personen som konstig.”
C: ”Det är vanligare kompisar emellan, när man inte bryr sig om hur man ser ut utan är sitt naturliga jag.
Man har ett bra förhållande utan några fasader. Folk som inte känner varandra gör det sällan. Kineser
skulle tycka att (den personen som gör så) inte var så normal.”
A: ”Om jag kände personen och visste att den inte hade några grundläggande psykiska problem så skulle
jag tycka att det var en glad person.”
E: ”(Att det är en person som) har enkla tankar och är okonstlad/naiv, att personen tycker att många
saker är bra och fantastiska och får en att skratta.”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Meningslöst
och oupphörligt
skrattande”

D: ”När man börjar skratta så tänker man inget speciellt, men sedan kanske man tänker: kanske andra
tycker att jag ser löjlig ut?”
C: ”Jag håller inte med om att det skulle vara ett meningslöst skrattande. Vad menas med det egentligen?
Jag håller med till 70procent.”
A: ”Gällande det här med ”meningslöst” så får man se till personen; den som gör det tycker nog att det
är meningsfullt.”
Ö vriga höll med om definitionen.

chīxiào (’skratta/le galet’)
Nämn en typisk B: ”Mellan pojk- och flickvänner. Killen tittar på tjejen och skrattar/ler chīchī-aktigt, eller tvärt om. Det
känns som att han eller hon tycker om och beundrar den andra. Det finns också en annan situation: det
situation när
man gör så här. finns ett ord som heter huāchī (花痴). När en kille som tycker att en tjej är snygg eller en tjej som tycker
att en kille är snygg, hela tiden tittar på den andra personen (med ett leende), då är det chīxiào. Det
åtföljs också oftast av ett dagdrömmande: ”Åh, om hon ändå vore tillsammans med mig.” Haha.”
A: ”Ungefär samma sak (som shǎxiào). Chīxiào är nog ännu mer meningslöst. Shǎxiào är mer
talspråkligt och chīxiào är mer textspråkligt. Chīxiào har en aningen mer negativ klang.” 2
D: ”Det är svårt att skilja från shǎxiào. Det finns också ordet huāchī(花痴).
-C: ”När det gäller huāchī säger man oftast chīchīdi1 xiào (痴痴地笑)”
-E: ”Man kan säga chīchīdi4 xiào för att beskriva fenomenet huāchī. Inte chīxiào.”
E: ”Det är inte ett så vanligt ord. Chīxiào har en betydelse som liknar shǎxiào, men shǎxiào är mer
positivt. Chīxiào kan bero på att man verkligen har psykiska problem. Det är inte en särskilt normal
beskrivning.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot

B: ”Jag kommer inte på något just nu.”
E: ”I litteraturen beskrivs personer som skrattar på ett chīchī-aktigt sätt som att de är i sin egen värld.
Man vet inte vad de tänker. Jag antar att det beskriver personer som har psykiska problem.”
B:”Väldigt sällan... när man chīxiào så har man en frånvarande blick , att man är full av avundsjuka eller
dyrkan.”
A:”Jag försöker att inte göra det! Svårt att svara på.”
B: ”Wa, gillar hon mig?”
-C: ”Om någon gör så mot mig skulle jag inte tro att hon gillade mig. Kinesiska tjejer är inte så vågade.”
C: ”Känns som att det är onormalt. Det är lite onormalt. Som jag förstår det är det så här: shǎxiào och
chīxiào ger uttryck för samma sak, men uttrycksformen är annorlunda.”
A: ”Att personen tänker på något, och mentalt befinner sig på en väldigt speciell plats. I sin egen värld.”

B: (om din kompis chīxiào åt en tjej) Jag skulle nog tycka att han bar sig lite konstigt åt, att han var
sexuellt attraherad (sèsède, 色色的) haha. Om det är en kille det gäller så blir det konstigt. Om det gäller
en tjej tycker man att hon huāchī. Men det är svårt att säga: om det verkligen är två personer som gillar
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andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Shǎxiào”

varandra så låt dem chīxiào då! Man kan shǎxiào mellan förälskade, och det kan också förstås som
chīxiào.
D: ”Det är inget man associerar till vanligtvis. Förutom i såpoperor som utspelar sig förr i tiden (mkt
vanligt i Kina, min anmärkning). Det är väl en sorts tillfredsställelse.
B: ”Chīxiào är ännu dmmare än shǎxiào. Det är en aning onormalt. Det beskriver förälskade eller
psykiskt sjuka personer, kanske.”
B: ”Antagligen finns det inga som chīxiào ofta.”
A: ”Ungefär som jag.”
A: ”Ungefär.”
D: ”Jag håller inte med. De är nästan lika. Shǎxiào är mer avslappnat och fritt. Shǎxiào kan man göra åt
någon väldigt enkel sak, men chīxiào är när man verkligen tycke mycket om någonting.Till exempel folk
i antiken som tycker om målningar och så får de tag på en mycket dyrbar tavla.”
-C: Jag håller inte med om att folk förr i tiden chīxiào när de fick en tavla.
-A. Tecknet ”chī” antyder att någon är facsinerad och attraherad av något, men det behöver inte vara
tillsamman med xiào.
C: ”Jag tycker inte att det finns någon större skillnad mellan de här orden. Chīxiào kanske är lite
allvarligare, det har lite dåliga konnotationer. Shǎxiào är positivt eller neutralt.”

qièxiào (’skratta/le i smyg’)
Nämn en typisk B: ”När man tycker något är roligt men inte kan visa det. Till exempel om du själv fått en befordran men
inte andra. När man har fått en fördel som inte andra har fått.”
situation när
man gör så här.
C: ”Man skrattar i smyg för att situationen inte tillåter annat. I formella sammanhang uppfattas det som
oseriöst.”
A: När någon har gjort något löjligt som får en att vilja skratta, men mankan inte låta personen upptäcka
det. Ibland kan det vara i offentliga sammanhang och det kan vara förlöjligande”
D: ”När man stött på en bra situation eller fått en present men inte kan eller får visa för andra att man är
glad.”
E: ”Ibland är det retligt. Till exempel om du håller på att berätta någonting, håller en presentation, och
publiken qièxiào. Har jag sagt något fel? Om de höll på så hela tiden skulle jag inte bli glad.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

B: ”När man hör en dålig nyhet om någon man inte tycker om, och man skäms för att uttrycka det.” Om
eleverna sitter och skrattar längst bak i klassrummet, är det qièxiào? ”Ja det är det också. Det finns ett
uttryck: ‟prata i smyg‟. Det uttrycker bättre situationen du tar upp. Man kan också säga att de skrattar i
smyg.” Kan man qièxiào åt andra? ”Jag tror inte det. Qièxiào är ju när man inte vill att andra ska veta om
det.”
A: ”Inga andra situationer, bara när man inte vill bli upptäckt.”
A: ”Skrattretande och löjliga saker.”
B: ”När alla i klassen konkurerar om att få delta i en tävling ochjag blir utvald fast jag inte är den mest
lysande.”
E: ”I ett sammanhang med mycket folk, när någon inte vet vad den pratar om, men tror sig vara expert
kanske jag qièxiào med en nära kompis. Inom sig skrattar man åt personen.”
B: ”Jag tänker absolut att personen har någon tanke eller plan, eller har fått någon fördel och är glad över
något som den inte vågar visa.”
C: ”Man kan inte qièxiào åt någon, bara skratta i smyg.”
A: ”Har min dragkedja gått upp? Har jag sagt eller gjort något olämpligt?”
D: ”Personen har lyckats med något och är lite småstolt.”
E: ”Det känns obehagligt.”

96

Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

E: ”Om man är med kompisarna och du säger någonting och de qièxiào så tänker man ‟Varför säger du
inte vad du tycker istället? Varför ska du skratta i smyg?‟ Qièxiào är inte bra.”
A: ”Först observerar jag varför personen blir föremål för qièxiào. Ibland kan det vara negativt, att
personen är elak och tycker om att hånskratta åt andra.”
E: ”Varför uttrycker de sig inte direkt istället?”
C: ”Man kan inte qièxiào mot någon, eftersom man inte vill bli upptäckt.”
C: Om en presentation varar 20 minuter och nån snubbe sitter och qièxiào i 20 minuter så visar det på att
personen har problem. Varför qièxiào i formella sammanhang? Men om det bara är ett kort skratt undrar
man väl vad det är för roligt som har hänt.”
A: ”Om man alltid håller på så är det inte bra. Om man är missnöjd med något kan man ta det i enrum
med den personen. Det är mycket bättre än att skämta om den.”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Qiè: i smyg:
skratta i smyg”

E: ”Hur man än ser på det är det varken bra eller trevligt.”
B: ”Ungefär.”
Ö vriga höll med om definitionen.

xīpí xiàoliǎn (’glatt busigt skratt/leende-ansikte’)
Nämn en typisk B: ”Om man har en busig personlighet eller var väldigt glad vid ett tillfälle. Ibland ger det ett oseriöst
intryck. Det är lite för avslappnat. Ibland ger det ett lite dåligt intryck, som att man är busig och tycker
situation när
man gör så här. om att ställa till med saker. Om de inte är allvarliga säger man ‟varför visar d u upp ett xīpí xiàoliǎn? Var
lite mer seriös‟. Du borde ta den här saken mer på allvar.”
C: ”Oftast beskriver det oseriositet. Till exempel tonåringarna här” Kan du ta ett konkret exempel? ”I
filmen Ted. Det är oftast positivt laddat.”
D: ”Tänker på de busiga och retsamma killarna när man gick i grundskolan. Jag har också en del
kompisar vars pojkvänner brukar xīpí xiàoliǎn. Om det sker två personer emellan har det en sorts
flirtighet i sig.”
E: ”När någon gjort något dåligt och blir kritiserad för det, och vill släta över det och gå vidare. Eller om
du just allvarligt håller på att berätta något men så sitter den andra där och flinar. Då känns det som att
den gör det med flit för att orsaka problem.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?

Vad tänker du

E: ”När mamma eller någon i den äldre generationen kritiserar mig och jag vet att jag gjort fel men jag
inte vill erkänna det och jag vill inte att hon ska bli arg. Då kanske jag har lite dåligt samvete.”
B: ”Om det är mellan kompisar betyder det kanske att de båda är glada. Men oftast är det oseriöst.”
C: ”mellan kompisar är det ingen fara. Om det är någon man inte känner så är det oseriöst.”
A: ”Det beror på vad vi har för förhållande. Om någon jag känner gör det för att undkomma att bli
anklagad för något så gör det inget. Om det vore i ett formellt sammanhang skulle jag tycka att personen
inte respekterade mig, och att den hade en oseriös attityd. Jag skulle få ett dåligt intryck av personen.”
D: ”Om det var någon jag inte kände så skulle det kännas obehagligt.”
E: ”Jag skulle kanske bli arg, om jag var seriös. Det beror på vem det är. Om det är någon jag står nära
kanske jag skulle tycka att det var sött. Till exempel om det var min son skulle det inte göra något. Men
om det var en kollega eller en student så skulle jag bli arg.”
A: Samma sak (skulle få ett dåligt intryck av personen ).
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om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”beskriver en
busig och
oseriös min”

E: ”Att de har en oseriös attityd till det de gör. Att de är oseriösa i allmänhet.”

D: ”Att de är oseriösa, men det behöver inte vara negativt laddat. Om en kille gör det mot sin flickvän så
kanske man tycker att han är intessant/rolig. Men om det är någon man inte gillar så ser man ju det som
något dåligt istället.”
E: ”Det beror på vad du själv är för slags person. Om du själv tycker om att xīpí xiàoliǎn och vara
ironisk så kanske du tycker om när andra gör så också. Men om du har en mer allvarsam attityd så skulle
du kanske inte det.”
Alla höll med om definitionen.

jīxiào (’hånskratta/hånle’)
Nämn en typisk B: ”När man hånar någon. ‟haha, att sådana människor gör något sådant är bara för skrattretande!‟. Det
har definitivt med förlöjligande att göra, eller ironi över något fenomen i samhället.”
situation när
man gör så här.
C: ”Jīxiào är ungefär samma som att skratta skamlöst. Att håna andra.” Jīxiào boxarna på
presskonferensen mot varandra? ”Nej, jīxiào är oftast när pressen gör sig rolig över någon politiker.”
A: ”När man föraktar eller ironiserar över någon. Jīxiào har en negativ klang.”
D: ”När någon gjort något väldigt dumt. Man kanske inte skrattar rakt ut men man har en känsla av
jīxiào inombords.”
E: ”Det är väldigt likt håna. Qièxiào är att skratta i smyg, men jīxiào är öppet, man är inte rädd att den
andra ska se.” Vad är målet? ”Att skämma ut den andra.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om

E: ”När någon annan gjort något skrattretande/löjligt. Till exempel kanskevi två pratar och så har en
tredje person gjort något som jag tycker är skrattretande; då kanske jag jīxiào. Men jag brukar inte göra
det direkt inför personen ifråga, såvida det inte är en nära kompis.”
-E: ”Att det inte spelar nogon roll mellan kompisar? Då säger man väl snarare ‟skämta‟. Eller att jīxiào
på ett skämtsamt sätt.”
-A: ”Det omfattar betydelsen hos lěngxiào, men åtföljt av ord.”
D: ”Jag skulle inte uttrycka det eftersom jag skulle vilja låte personen behålla ansiktet. Tänker att
personen kanske saknar vissa erfarenheter, och därför är förvirrad gällande en så löjlig sak.”
B. ”Jag skulle bli missnöjd, såvida det inte var en nära vän som jag förstog gjorde det för att den ville
hjälpa mig. Om personen däremot har ett alldagligt förhållande till en så skulle man tänka ‟vem är du att
håna mig?‟ Skulle inte bli glad. Bäst att umgås mindre med personen!”
A: ”Det känns som om jag inte blir respekterad. Det kanske finns en anledning varför personen gör så
mot mig, att jag verkligen gjort något olämpligt, men personens sätt att uttrycka det är för extremt.
Personen skulle kunna vara lite trevligare.”
D: ”Skulle inte bli glad, skulle bli ledsen. Skulle tycka att der var dåligt av personen att jīxiào åt någon
offentligt.”
A:”Väldigt otrevlig. Om det är någon jag känner som blir utsatt så brukar jag för det mesta gå emellan.”
D: ”Att de har dålig moral.”
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folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

B. ”Mellan kompisar gör det inget. Men om det var någon som ofta jīxiào åt andra inför mig så skulle
jag inte tycka om det. Om man alltid talar illa om andra bakom deras rygg är det inte så bra. Om två
personer jīxiào (en tredje person som inte är där) kan man se det som vanligt småprat. Man kanske
säger ‟vi talar inte om det för henne/honom‟ eller något, det är ingen fara bara det inte sker ofta.
A: ”Som jag (Väldigt otrevlig. Om det är någon jag känner som blir utsatt så brukar jag för det mesta gå
emellan).

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Sarkasm och
förlöjligande:
Gör inte narr av
andras brister
utan hjälp
entusiastiskt
till”

D: ”Samma sak (att de har dålig moral), det är dåligt.”
Alla höll med om definitionen.

lěngxiào (’skratta/le kallt’)
Nämn en typisk B: ”Personer som lěngxiào är för mig väldigt kalkylerande, som att de planerar någonting och att
resultatet av planen kommer att hjälpa personen att förinta sina fiender.”
situation när
man gör så här.
C: ”Det är oftast fientligt, att man förlöjligar någon.” Gör du det? ”Ja det kan hända, andra gör det också.
Till exempel om jag är stolt över något jag gjort men du tycker att det är bullshit, så kan du lěngxiào.
A: ”När man är förlöjligande. När någon har gjort något dåligt eller olämpligt som jag inte kan hålla med
om.”
D: ”Det är dåligt. Till exempel i en konkurranssituation där man ska välja en klassrepresentant
(bānzhǎng, 班长) och jag tycker att jag passar bättre än en annan person som jag inte tycker passar så
bra, men så väljer läraren den personen eftersom den har ett bra förhållande till läraren. Känslan jag får
inombords då är lěngxiào.”
-E: ”Det är inte huvudet på spiken. Här är det när du inte bryr dig om at du har förlorat, för du vet att du
fortfarande är den bättre. Chī zhī yǐ bí hade varit en bättre beskrivning.”
-B: ”När man vill trösta sig själv som om man inte brydde sig. Men inombord känner man sig missnöjd
och hånfull (mot den andra).”
-C: ”Här betyder det att man ser ner på den andra persones handling.”
E: ”Du vet uttrycket ‟huden skrattar men köttet skrattar inte‟?Lěngxiào är lite så. Inombords är man full
av hat och hånfullhet eller andra otrevliga saker. Det är ovänligt. På det sättet är det olikt qièxiào.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för

C: ”För det första är det förlöjligande, för det andra är det föraktfullt. Boxaren på presskonferensen
säger ‟Jag ska knocka dig inom tre ronder‟, och det hänger ett föraktfullt leende på motståndarens läppar,
det är lěngxiào.”
A: ”Kommer inte på något. Jag kommer bara på när det är negativt, när det signalerar förakt och
förlöjligande .”
E: ”Svårt att säga. Oftast är det är det de där förädiska karaktärerna på film och TV som lěngxiào på
någon mörk plats.”
A: ”När någon tycker att den själv har gjort någonting fantastiskt men man själv tycker att det är
löjligt/absurdt.”
D: ”Det kan också vara åt sig själv, att ens ansträngningar inte uppnått målet man satt upp.”
B: ”Jag skulle tycka att det var lite läskigt faktiskt. Jag skulle tänka ”Har du nån (ondskefull) plan eller?”
eller att de var väldigt förnöjda med något. Jag skulle inte tycka att personen var särskilt trevlig. Eller så
är det något som oroar personen, fast den på ytan signalerar att den inte bryr sig.”
C: ”Det är fientligt. Dett eggar ens kampvilja.”
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dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

D: ”Jag skulle börja darra och bli lite rädd ochtycka att personen verkade illavarslande.”
E: ”Det går inte att säga att lěngxiào är något man inte borde göra.”
B: ”Det är sällan man gör det inför en annan person, men det förekommer också.”
B: ”Jag tycker att man helst inte ska göra det. Om du är missnöjd med något så behöver du ju inte
lěngxiào åt andra för det. Det ger ett okänsligt intryck. Det är oftast dåligt.”
A: ”Skulle vilja veta anledningen, det beror på situationen. Det är verkligen inte artigt, men ibland
händer det att jag också lěngxiào, men då uttrycker det att man inte orkar bry sig/förakt”
D: ”Ungefär samma (Jag skulle börja darra och bli lite rädd ochtycka att personen verkade
illavarslande.), det är inte så bra.
E: ”Jag skulle tycka att det var en dålig person.”
B: ”Att personen inte hade hjärtat på rätt ställe. Lěngxiào gör man oftast inte.”
C: ”Jag tycker att lěngxiào är väldigt målinriktat. Du gör det för att en viss person ska se. Andra vet att
det är en privat angelägenhet.” Tycker andra att det är olämpligt? ”Ja, jag tror det.”
A: ”Om man inte vet om anledningen till det så skulle man tycka att personen var väldigt dömande. Som
om personen befann sig ovanför andra och kunde recensera dem.”
D: ”De flesta tycker att det inte är så bra, eftersom trots att du skrattar/ler så är känslan inombords den
motsatta.”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Har en
betydelse av
ironi, missnöje,
otålighet,
obryddhet/förak
t. Att skratta/le
för att man inte
håller med, el.
av ilska: ha ett
kallt leende
hängandes vid
mungipan”

E: ”Folk håller med om min åsikt (att de är elaka).”
B: ”Ja. Men personen kanske också planerar någonting.”
Ö vriga höll med om definitionen.

kū (’gråta’)
Nämn en typisk C: ”När man är väldigt, väldigt ledsen. När en nära vän har dött.”
situation när
man gör så här. A: ”När man är ledsen.”
D: ”När man är ledsen, rörd eller har hemlängtan.”
E: ”När man är ledsen. Att kū är naturligt, inte som skratta som man kan pressa fram. När man känner
sig förfördelad.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

C: ”Tjejer kū relativt oftare.”
A: ”När man tar farväl av familjen, eller när man är rörd. Närman blir friad till.”
E: ”När man är glad, kū av glädje.”
E: ”Jättemånga saker. När jag tar avsked av nära och kära, eller när jag känner mig väldigt stressad.
Också när jag blir rörd av något i en bok eller på TV.”
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Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

A: ”Personen är väl ledsen över något, man kan gå dit och trösta personen.”
D: ”Att kū är en väldigt privat handling; de flesta kū inte på offentliga platser, särskilt inte äldre
personer. Därför tänker jag att om min kompis kū i min närvaro så ser hon mig som en verkligt nära
vän.”
E: ”Gå dit och bry sig om personen lite. Känner med personen.”

”Kū säger ingenting om någon som person, att det skulle vara ett tecken på svaghet. Man får se till
anledningen.”

C: ”Att de är ledsna. Kū kan inte uppröra någon, det är ett uppvisande av sin sårbarhet. Det gör att man
vill hjälpa till och fråga vad som har hänt.”
A: ”Det är ett normalt uppvisande av känslor. Men om någon ofta kū för småsaker så verkar man väldigt
svag.”
D: ”Det beror på nivån. Om någon ofta kū för småsaker och man måste gå dit och trösta så tänker man
att personen är svag.Men om det är för en allvarlig sak eller om det är ett sätt för personen att ‟lätta på
trycket‟ så är det helt okej.”

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Att fälla tårar
p.g.a. smärta,
sorg el.
upprördhet,
ibland åtföljt av
ljud: gråta, säga
gråtandes,
storgråta”

E: ”Kū kan inte avspegla någons person, att man skulle vara svag bara för att man kū. Man får se till vad
som har hänt.”
Alla höll med om definitionen.

háotáodàkū (’haotao storgråta’)
Nämn en typisk C: ”En fruktansvärd tragedi.” Att någon närstående dött? ”Ja. Om någon närstående dött så beror det på
situation. Det är svårt att háotáodàkū på allmän plats, fördet mesta försöker man kontrollera sig. Det är
situation när
man gör så här. först efter begravningen som man kan háotáodàkū.”
A: ”Att gråta jättehögt, som en bebis.” Om en vuxen gör det då? ”Personenhar mött någon väldigt stor
motgång i livet, eller så har den förlorat en närstående.”
-D: ”Att gråta som ett sätt att lätta på trycket när man är ledsen. Bebisar gråter ju för att de är hungriga
eller behöver byta blöja.”
D: ”Jättejätteledsen. Att ens partner har gått bort eller att man får veta att man inte får åka och studera i
USA efter att ha studerat och förberett sig väldigt länge. Vid olycklig kärlek.
E: ”Att gråta för full hals när andra inte vet om det. Det kan också vara att man verkligen är ledsen över
något och inte kan kontrollera sina känslor.”
B: ”Stor sorg, eller att man är lite uppgiven och hjälplös.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

E: ”Man kanske vill att andra ska se att man gråter, och därför gråter högre med flit.”
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Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?

Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Hao2tao2:
beskriver
högljutt
gråtande:
háotáodàkū”

D: ”Jag skulle bli en aning förskräckt, varför gråter (personen) så häftigt?”
E: ”Känner medlidande. Eller så går jag fram och visar att jag bryr mig. Tycker synd om personen.” Kan
det hända att du tänker att det är konstigt att den inta kan kontrollera sig? ”Det kan hända. Eller att det
har hänt någonting riktigt ledsamt som gjort att personen inte kan kontrollera sig.”

C: ”(att de är) extremt ledsna och sörjande.” Om folk háotáodàkū på en begravning då? ”Ja att det var
väldigt synd om dem.”
A: ”De lider nog med personen, går dit och tröstar.”
E: ”Det finns två situationer. När någon har förlorat en närstående så har alla medlidande med och tröstar
personen. Sen finns det, du vet en kvinna i kinesiska såpoperor som har stött på något problem som hon
inte kan lösa själv och så vill hon framkalla medlidande hos andra genom att sitta på marken och
háotáodàkū. Då tycker man inte synd om henne, utan tycker istället att hon är okultiverad.”
Alla höll med om definitionen.

chuòqì(’snyfta’)
Nämn en typisk C: ”Det är ett väldigt textspråkligt ord. Folk brukar inte använda det i dagligt tal.”
situation när
man gör så här. A: ”Det är när man är ännu ledsnare än när man fäller tårar. Chuòqì kan man nog bara göra när man är
ledsen, det är inte som kū,som man kan även kan göra när man är rörd.”
-C: ”Chuòqì kan man bara göra när man är ledsen, det stämer.”
-A: ”Bara när man är ledsen, precis.”
-E: ”Jag håller med om att chuòqìbara är när man är ledsen. Kū kan vara av andra anledningar.” Finns
det ljud kopplat till chuòqì? ”Jo det finns det, men inte högljutt.”
D: ”Väldigt textspråkligt. Det är inte så stor skillnad mellan chuòqìoch ‟gråta‟ (kūqì, 哭泣), båda låter så
här (drar in luft som när man snyftar).
E: ”Chuòqì är att gråta utan ljud. Vuxna kan ju inte storgråta som ett barn heller. Chuòqìär när man inte
vill att andra ska höra eller få veta. Stänga in sig på rummet och fälla tårar för sig själv.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?

B: ”Man kan också gör det när man är rörd, när man känner med karaktären i en film.”
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Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”gny; gråta
stötvis: snyfta
oupphörligt”

Alla höll med om definitionen.

gūdūzhe zuǐ (’snörpa på munnen’)
Nämn en typisk C: ”(Det är) samma sak som juē zuǐ.”
situation när
man gör så här. D: ”När dagisbarn vill köpa nya kläder eller leksaker, men inte får för mamma, eller när tjejer gör sig till
för att verka söta (sǎjiāo, 撒娇) inför sina pojkvänner.
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?

E: ”Dūzuǐ är mer när man är arg., men det kan också vara sǎjiāo. Ibland gör det också tydligt att
personen i fråga inte pratar. Den känner sig arg inombords, men vill inte prata om det. Gūdūzhe zuǐ
används inte så mycket i dagligt tal, utan det är mest i litteraturen, med frasen ‟gūdūzhe zuǐ och var
tyst‟.”
E: ”Gūdūzhe zuǐ är inte helt och hållet samma sak som juē zui. Gūdūzhe zuǐ är när man inte pratar. Men
man kan också beskriva ett sådant exempell med juē zui.”

I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

D: ”När jag var liten gjorde jag det. Nu gör jag det ibland inför nära vänner. Till exempel om han eller
hon bett mig om hjälp med något men jag inte utfört uppgiften så bra eller gjort fel, så kanske jag
gūdūzhe zuǐ som kompensation, för att få henne/honom på bättre humör på ett lättsamt sätt.”
-C: Jag håller med, men det är inte det huvudsakliga sammanhanget.
D: ”Bara det inte är en kille. Om killar gör det så verkar det väldigt feminint/fjolligt (niáng, 娘). Om
tjejer gör det med sin kompisar tycker man hon är söt och att deras förhållande är väldigt bra. Men om vi
inte har ett bra förhållande eller hon inte är det typen (som gör så naturligt), så tycker man att hon gör sig
till med flit, och det gillar jag inte.”

D: ”Svårt att säga men jag tänker nog att personen vill uppnå något från den andra personen. Något litet,
eller så vill personen att den andre ska förlåta henne eller honom.”
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Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
Gūdū:” Pluta,
utbukta
(munnen): Han
blev arg och
gūdū:ade med
munnen och
pratade inte på
halva
dagen/väldigt
länge”

D: ”Att det är ett uttryck för ett nära förhållande. Eller så är det unga tjejer.”

Alla höll med om definitionen.

juē zuǐ (’pluta med munnen’)
Nämn en typisk C: ”Det är något som små barn gör. När man vuxit upp stöter man sällan på motgångar. (Man gör det)
när man blivit orättvist behandlad eller när man är lite småarg.”
situation när
man gör så här.
A: ”När man är arg, blivit orättvist behandlad eller missförstådd.”
E: ”När mav gör sig till för att verka söt (zhuāng kěài, 装可爱). Om en tjej som redan är 20 år gammal
juē zuǐ framför sin pojkvän, så tycker man att hon gör sig till. När små barn på 5-6 år gör det betyder det
att de är arga. För en del barn är det helt enkelt ett naturligt beteende; när personen tänker på något han
eller hon vill ha (men inte får), så plutar han eller hon med munnen för att visa de vuxna att han eller hon
är missnöjd. När jag var liten brukade min mamma säga ”Du trular så att man kunde hänga en flaska
med olja på din mun.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om

B: ”När man känner sig deprimerad/uppgiven, när man känner sig ledsen.”

D: ”Det är väldigt sällan som jag gör mig till på det sättet. När (jag) vill att min nära kompis ska förlåta
mig, för någon obetydlig sak.”
E: ”När jag vill gå ut och roa mig (wán, 玩) med min man. Jag vill äta glass och han säger att jag ju just
ätit en, då plutar jag med munnen och säger ‟men vi kan väl äta en till?‟.”
C: ”Om det är ett barn: vad har jag gjort för att förarga det? Om det är en vuxen: Personen är säkert
missnöjd med mig.”
A: ”För mig är det ett barnsligt uttryck. Väldigt små barn gör så, och så gråter de.”
E: ”Om det är någon i den egna familjen tycker man kanske att det är rätt sött, att det ät gulligt och
naivt. Kanske man då försöker uppfylla dess önskningar. Men om någon redan är 40 år och gör så mot
sin man så är det inte så bra.” Om en man gör så då? ”Då tycker man att han är väldigt feminin/fjollig
(niáng, 娘) av sig.”
A: ”Om de är nära vänner och gör det mellan sig som ett skämt, så är det acceptabelt. Men om någon
plutar med munnen som ett barn för att den vill ha det ena eller det andra, så är det väldigt omoget.”

E: ”Om det är små barn eller unga tjejer: Rättså gulligt. Om det är män eller folk som inte längre är
alldeles unga: Lite onaturligt och falskt. Man blir trött på dem.”
A: ”Juē zuǐ förmedlar nog en känsla mer än dū zuǐ, som mer är själva rörelsen.”
Alla: ”Man kan inte juē någon annan”
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ordboksdefinit
ionen?
”Pluta: 1: juē
zuǐ, juē med
svansen. 2:
Göra någon
generad; att juē
(här ‟skälla ut‟)
någon.”

I övrigt höll alla med om definitionen.

dū zuǐ (’pluta med munnen’)
Nämn en typisk C: ”Det finns en del tjejer som gör så när de tar kort på sig själva, för att verka gulliga.”
-C: ”Att göra sig till föra tt verka söt på det här viset kan inte kallas juē zuǐ eller gūdūzhe zuǐ. Innan det
situation när
man gör så här. här fenomenet med att ta bilder på sig själv i 45 graders vinkel kom var nog dū zuǐ och juē zuǐ samma
sak.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?
Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Dialektalt. Att
skjuta fram; dū,
pluta: när
pojken hörde
att han inte fick
åka, blev han så
arg att han
plutade med
munnen och var
tyst.”

B: ”Ibland kan man göra det när man bara är för sig själv och tänker också, ett avslappnat ansiktsuttryck.
Ungefär samma sak som gūdūzhe zuǐ. Dū zuǐ är sötare än juē zuǐ.”
C: ”Dū zuǐ kan också vara när man är arg. Det är faktiskt samma som juē zuǐ.”

C: Jag tycker inte om det för att jag tycker att det är att göra sig till för att verka söt (zhuāng kěài, 装可
爱).

C: ”Andra kanske gillar det, de tycker kanske att det är sött”

Alla höll med om definitionen.
E: ” Vid dū zuǐ är munnen mera stängd. När det gäller juē zuǐ är munnen mera framåtputande.”

chī zhī yǐ bí (’skratta till otrevligt åt detta med näsan’)
Nämn en typisk C: ”När man inte orkar bry sig/förakt. Det den andre säger är struntprat.”
situation när
man gör så här. A: ”Förlöjligande och att man inte orkar bry sig/förakt. Det är inte så att man absolut vill ata om det för
personen, men det är samma som för lěngxiào: om personen ser det så kommer den också att förstå. Det
är lite som att man ser ner på personen.”
D: ”När en ansedd akademiker säger någonting jätteignorant och dumt, som inte alls uppfyller ens
förväntningar.”
-E: ”Fnysa gör man oftast när man själv befinner sig högre upp i hierarkin. Det antyder att man inte bryr
sig eller att man ser ner på (personen), inte besvikelse. Det här var inte ett typiskt exempel, men det är
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också möjligt.”
E: ”Förakt. Den andre har gjort någonting som du ser ner på. Man orkar inte ta upp det med personen,
det känns inte värt det.”
Vad kan man
mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?

D: ”När folk sitter och pratar högt i biblioteket.”
-C: ”Man brukar nog inte chī zhī yǐ bí när någon sitter och pratar högt i biblioteket. Då känner man redan
extrem irritation och är rejält trött på dem.”
B: ”Ibland betyder att du helt enkelt inte bryr dig. Om du tar dig tid att förlöjliga någon så betyder det ju
att du faktiskt bryr dig; som till exempel fallet med oärliga affärsmän, som gör vad som helst för att tjäna
pengar.”
A: ”När personens beteende är irrationellt eller fel.”

C: ”Personen motsätter sig starkt min åsikt, men det är ingen stor sak så det påverkar inte min åsikt om
personen.”
A: ”Det känns inte bra, inombords tänker man: ‟Vad har jag gjort för fel?‟”
D: ”Känns obehagligt, man vill veta vad det är man inte har gjort bra. Tycker väl att personen är lite
självupptagen/arrogant.”
E: ”Kanske känner mig orättvist behandlad, kanske börjar tycka illa om personen. Att den är högfärdig.”
C: ”Kompisar emellan kan man fnysa skämtsamt åt varandra. Kineser skiljer tydligt på bekanta och
främmande. Inför dem man känner är alla möjliga handlingar okej, men inför främlingar är det välddigt
oartigt.”
D: ”Samma som när de gör det mot mig (”Känns obehagligt, man vill veta vad det är man inte har gjort
bra. Tycker väl att personen är lite självupptagen/arrogant.”), fast inte lika starkt. Det är inte så bra.”
E: ”Det beror på vems sida jag står. Om jag tycker att personen i fråga förtjänar att bli fnyst åt så tänker
jag inget speciellt, men om jag tycker synd om personen så tycker jag att den andra är stolt/högfärdig
och tänker ”Kom ner från dina höga hästar”.”

Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”Att blåsa ut
luft med näsan,
som ett tecken
på förakt.”

Alla höll med om definitionen.

yǎo yá (’bita tänderna’)
Nämn en typisk C: ”Yǎo yá som i yǎo yáqièchǐ? Det är väl när man tar i. Om du säger yǎo yáqièchǐ så uttrycker det hat.”
situation när
man gör så här. A: ”Vid tandvärk. Det finns också yǎo yá qiè chǐ som uttrycker hat. Då yǎo yá man för att man inte kan
kontrollera sitt humör.” Åstadkommer det ljud? ”Nej.”
D: ”När man är arg.”
E: ”Du menar väl yǎo yá qiè chǐ (咬牙切齿)? Yǎo yá är bara en rörelse, för att uttrycka en känsla måste
man säga yǎo yá qiè chǐ. Det förmedlar starkt hat eller att man att man är väldigt stressad över någonting
som man ska göra. Jag kan inte vinna så jag kan bara yǎo yá qiè chǐ och känna mig frustrerad.”
E: ”Det har något att göra med att stå ut, om det nu är smärta eller hat man står ut med eller försöker
hålla tillbaka.”
Vad kan man
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mer göra i en
sådan
situation?
I vilka andra
situationer kan
man göra så
här?

C: ”En idrottare som skadat sig men yǎo yá och slutför tävlingen.”
A: ”jag kommer inte på något.”
D: ”När man har väldigt ont.”

Vad får dig att
göra så här?
Vad känner du
då?
Hur känns det
för dig när
någon gör så
mot dig? / Hur
känns det för
dig när du ser
någon göra så
här? Vad
tänker du om
den personen?
Vad tänker du
om folk som
gör så mot
andra? / Vad
tänker du om
folk som gör så
här?
Vad brukar
folk tänka om
folk som gör
detta?
Håller du med
om
ordboksdefinit
ionen?
”1. Att hårt bita
samman
tänderna p.g.a.
extrem vrede
eller när man
uthärdar stark
smärta.
2. Mala med
tänderna i
sömnen p.g.a
problem med
matsmältningen
e.d.”

A: (Yǎo yá qiè chǐ) Oj, han eller hon hatar mig säkert jättemycket. Låter personen lugna ner sig en stund
och ser vad den har för åsikt sedan.”
D: ”Tror att den andra ska slå till mig. Tycker att personen verkar aggressiv.”

A: ”(yǎo yá qiè chǐ) Att de har en stor (ohörbart) med den andra personen”
D: ”Att nu kommer det snart att gå våldsamt till.”
E: ”Man kan inte låta bli att tänka att det finns någon konflikt dem emellan. Har det hänt något kanske?
Både bra och dåliga människor gör det; det är inget jag skulle kritisera någon för.”
D: ”Folk tänker nog också så. Förutom när man har ont (så tänker de) att ska de börja slåss?”
E: ”Svårt att säga. Det beror på sammanhanget om det är bra eller dåligt.”
C: ”(2:a betydelsen) Det här är nog mer ‟mala tänderna‟.”
A: ”Håller med. Jag har hört att man kan gnissla med tänderna i sömnen,men det är inte yǎo yá.”
D: ”Vi brukar vanligtvis säga ‟mala tänderna‟ (om 2:a betydelsen) ”
-D: ”Jag visste inte om den här betydelsen av yǎo yá.”
Ö vriga höll med om definitionen.
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