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Spørreliste nr. 241

KAFFE

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

Denne gangen ber vi deg fortelle om ditt forhold til kaffe. I Norge drikker over 80 % av den
voksne befolkningen kaffe jevnlig. De aller fleste, også de som ikke drikker kaffe selv, vil
derfor ha erfaringer og tanker rundt de temaene vi spør om.
NEG har en del eldre materiale om emnet. I 1950 sendte vi ut spørrelisten ”Drikk til
maten til kvardags”. Her var det flere spørsmål om kaffe. Blant annet spurte vi om når kaffe
kom til bygda og hvordan man lager kaffe. Mye er sikkert annerledes i dag, men vi blir heller
ikke overrasket om vi finner likheter med hensyn til hvor, når og hvordan kaffe blir servert.
Vi samarbeider med Norsk Kaffeinformasjon som vil hjelpe oss med å spre
undersøkelsen gjennom nettsiden www.kaffe.no og ulike kaffebarer.
Les gjerne gjennom hele listen før du begynner å skrive. Lykke til!

Hvor, når og hvordan?
1. Drikker du kaffe? Hvis ikke kan du gå til side 3.
2. Husker du første gang du drakk kaffe? Har du noen opplevelser rundt kaffedrikking
som du aldri glemmer?
3. Hva slags utstyr har du/har du hatt for tilbereding og servering av kaffe? Hvorfor
skaffet du deg det? Ble/blir det mye brukt – eller er det skapfyll? Fortell!
4. Fortell om kafferutinene dine (hvor ofte, når på dagen, hvor mye, hva slags). Drikker
du kaffe hjemme? Hvordan tilbereder du den?
5. Drikker du ulike typer kaffe i ulike sammenhenger (for eksempel på jobben, på ferie,
på tur i skogen)?

6. Hvilken kaffe syns du er best?
7. Har prisen noe å si for hvor mye kaffe og hvilken type kaffe du kjøper (på butikken,
på kafé)?
8. Bruker du noe i kaffen (melk, fløte, sukker, søtstoff, egg, smakssirup, alkohol)? Når
bruker du hva? Er det forskjell på hva du har i kaffen hjemme eller ute på kafé/
restaurant?
9. Har du vaner som henger sammen med å drikke kaffe (røyke, spise, lese)? Når gjør du
hva?
10. Drikker du/lager du kaffe på samme måte som andre i familien din og folk rundt deg
gjør (foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, venner etc.)? Fortell om evt. forskjeller.
11. Opplever du at kaffe påvirker deg fysisk og/eller psykisk? Kjenner du til positive eller
negative virkninger – enten hos deg selv eller folk du kjenner? Drikker du kaffe om
kvelden? Fortell!
12. Syns du det er en aldersgrense for når man kan begynne å drikke kaffe? Hvor går
grensen, og hvorfor?

En sosial drikk
13. Kaffe blir sett på som en sosial drikk. Kan du beskrive typiske situasjoner der du
drikker kaffe sammen med andre? Hvilken type kaffe drikker dere og hvor drikker
dere den?
14. Når forventes det at du byr på kaffe?
Har du opplevd situasjoner der du ikke kunne la være å drikke kaffe?
15. Har noen kaffesorter/tilberedningsmåter høyere status enn andre? Kan du gi
eksempler?
16. Er det noen forskjell i hvordan menn og kvinner drikker kaffe (type kaffe, når, hvor)?
17. Forbinder du kaffe med andre ting/opplevelser/tradisjoner enn som drikk
(smakstilsetning, pause, fargenavn, avstandsmål, spå i gruten etc.)?

Norge og verden
18. Pleier du å kjøpe økologisk eller fairtrade-kaffe? Hvorfor/hvorfor ikke?
19. Kaffe er en drikk som konsumeres i mange deler av verden, og på mange ulike måter.
Har du opplevd møter med annerledes eller uvante kaffekulturer? Fortell!
20. Har du selv tatt i bruk fremmede eller utenlandske kaffeskikker?
21. Fins det, etter din mening, en norsk måte å drikke kaffe på?
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For deg som ikke drikker kaffe
Selv om du ikke drikker kaffe, har du gjerne et forhold til denne drikken og til personer som
drikker kaffe. Derfor er det interessant å få vite litt om dine opplevelser og tanker.
1. Hva er grunnen til at du ikke drikker kaffe?
2. Kaffe blir sett på som en sosial drikk. Beskriv en typisk situasjon der folk drikker
kaffe sammen? Velger du da noe annet å drikke og i så fall hva?
3. Opplever du at det i visse situasjoner er positivt eller negativt at du ikke drikker kaffe?
4. Når forventes det at du byr på kaffe?
Har du opplevd situasjoner der du ikke kunne la være å drikke kaffe?
5. Har du noen spesielle opplevelser rundt kaffedrikking som du aldri glemmer?
6. Har du utstyr for å tilberede og servere kaffe? Hvorfor skaffet du deg det?
7. Tror du folk blir påvirket fysisk og/eller psykisk av å drikke kaffe? Kjenner du til
positive eller negative virkninger?
8. Syns du det er en aldersgrense for når man kan begynne å drikke kaffe? Hvor går
grensen, og hvorfor?
9. Har noen kaffesorter/tilberedningsmåter høyere status enn andre? Kan du gi
eksempler?
10. Er det noen forskjell i hvordan menn og kvinner drikker kaffe (type kaffe, når, hvor)?
11. Forbinder du kaffe med andre ting/opplevelser/tradisjoner enn som drikk
(smakstilsetning, pause, fargenavn, avstandsmål, spå i gruten etc.)?
12. Om du skal handle kaffe – kjøper du økologisk eller fairtrade-kaffe? Hvorfor/hvorfor
ikke?
13. Kaffe er en drikk som konsumeres i mange deler av verden, og på mange ulike måter.
Har du opplevd møter med annerledes eller uvante kaffekulturer? Fortell!
14. Fins det, etter din mening, en norsk måte å drikke kaffe på?
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