
 

Fikadags 
 
  

Frågelista nr 32 



Fikadags! 
Inom institutet för språk och folkminnens arbete med att dokumentera mat 
och mattraditioner vill vi här fråga om dina upplevelser av fika. Det kan handla 
om minnen av speciella fikastunder, men också om olika platser som du 
förknippar med fika och om olika sorters fikabröd.  

 

Ordet fika… 

Vad brukar du spontant tänka på när du hör ordet fika? 

Finns det andra benämningar som du brukar använda? Vilka och varför?  

En vanlig dag hemma… 

Berätta om ditt vardagsfika hemma och om dina fikastunder på helgen. Finns 
det något som skiljer eller brukar du fika på ungefär samma sätt oavsett om det 
är vardag eller helg?  

Beskriv vid vilken/vilka tidpunkter på dagen du brukar fika. 

Brukar du oftast fika ensam eller tillsammans med någon/några? Vilket 
föredrar du och varför? Hur brukar en fikastund vanligtvis se ut?   

Speciella tillfällen… 

Bjuder du på kaffe/te eller annan dryck vid speciella tillfällen som födelsedagar, 
namnsdagar och andra högtider? I så fall vad brukar du servera till? Berätta! 

Bjuder du på fika när du får oväntat besök?  Brukar du då servera någonting till 
eller blir det ”en slät kopp” kaffe eller te?  

Fika på jobbet / i skolan… 

Beskriv dina fikastunder på jobbet eller i skolan. Hur ser en ”vanlig” fikastund 
ut? Hur är det om någon fyller år? Finns det några andra speciella tillfällen som 
brukar firas lite extra? Berätta! 

Tillredning och tillbehör...  

Föredrar du att brygga ditt kaffe eller brukar du koka det? Använder du en 
elektrisk kaffebryggare? Om du föredrar te, hur brukar du tillreda det? 
Använder du en tekanna? Om så är fallet, hur ser den ut? Berätta! 



 

 

Hur vill du ha ditt kaffe/te eller annan dryck? Använder du mjölk eller socker? 
Har du något favoritkaffe/te? Finns det någon annan dryck än kaffe eller te som 
du brukar dricka? 

Föredrar du att dricka kaffe/te i ett glas eller en kopp? Har du någon 
kopp/mugg som du tycker särskilt mycket om?  

Fika med dopp… 

Brukar du äta någonting till ditt kaffe/te eller blir det oftast ”en slät kopp”? 
Vilken är din favorit bland ”fikabröden”? Äter du olika sorters kaffebröd vid 
skilda tillfällen och olika tider på året? Beskriv hur det kan variera?  

Brukar du baka själv? Om så är fallet, har du något eller några recept som du 
vill dela med dig av?  

Fikamiljöer… 

Brukar du gå på kafé eller konditori? I så fall när? Har du något favoritkafé? 
Berätta om det! Hur brukar du fika där?  

Vad är det bästa med att fika på ett kafé/konditori? 

Finns det någon plats eller ett speciellt tillfälle som du särskilt förknippar med 
fika? 

Tycker du att utbudet av fikaställen har förändrats över tid? I så fall på vilket 
sätt? Finns det något som är typiskt för din hemtrakt? Berätta! 

Dåtid och framtid… 

Hur brukar/brukade dina föräldrar/mor-farföräldrar fika? Finns det någonting i 
deras fikavanor som du har tagit efter? Varför?  

Hur tror du dagens fika skiljer sig från hur det var förr?  

Vilka nya trender tror du kommer när det gäller vårt sätt att fika? Fler kaféer, 
nya sätt att dricka eller tillreda kaffe/te, nya typer av drycker/tillbehör osv.? 

Fikaminnen…  

Finns det något speciellt ”fikaminne” som du vill berätta om? 



 
Dialekt-, namns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) ingår i den statliga 
myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har bland annat till 
uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om immateriella kulturarv 
som folkminnen, dialekter och ortnamn. Att samla in berättelser med hjälp av 
frågelistor är en metod vi använder för att dokumentera vår tids vardagskultur. 
Vi hoppas kunna inspirera invånare i olika åldrar och med olika bakgrund att 
dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen. Alla svar kommer att bli 
en del av våra samlingar och därmed bevaras till framtida generationer. 

 
Skriv för hand eller med hjälp av skrivmaskin/dator. Ange namn, hemadress, 
telefonnummer, mejladress, vilket år du är född och vad som är/har varit din 
huvudsakliga sysselsättning/yrke. Då vi gärna ser att du svarar personligt har du 
givetvis möjlighet att vara anonym. Uppge i så fall bara om du är kvinna eller 
man, yrke/sysselsättning, ditt födelseår samt din födelse- och bostadsort.  

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med 
dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge om möjligt årtal och 
fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill skänka oss dina 
bilder kan vi låna dem för skanning och sedan återsända dem. Ange om din text 
och dina bilder får användas i publikationer eller på internet. Har du frågor, 
kontakta gärna DAG på telefon 031-10 75 30. 

 
Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Fika”. 
Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se 
 
 
 
 
 


