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Att	  kombinera	  frågelistor	  med	  andra	  metoder	  
Charlotte	  Hagström	  
Folklivsarkivet,	  Lunds	  universitet	   	  
	  
	  
Folklivsarkivets	  första	  frågelista	  sändes	  ut	  1932.	  Det	  var	  HC1	  Frågor	  om	  offer	  och	  
sjukdomar.	  Den	  senaste	  är	  den	  235:e	  i	  ordningen	  och	  har	  rubriken	  Mina	  flyttar.	  Listorna	  
däremellan	  har	  handlat	  om	  allt	  från	  lungkorv	  och	  svedjebruk	  till	  sommarsemestrar	  och	  
tatueringar.	  Liksom	  ämnena	  har	  skiftat	  har	  syftet	  med	  listorna	  varierat.	  
Meddelarstabens	  sammansättning	  och	  rekrytering	  har	  också	  varit	  olika.	  Idag	  är	  
huvuddelen	  av	  Folklivsarkivets	  meddelare	  över	  60	  år,	  majoriteten	  är	  kvinnor	  och	  med	  få	  
undantag	  är	  de	  födda	  och	  uppvuxna	  i	  Sverige.	  De	  utgör	  således	  långt	  ifrån	  något	  
tvärsnitt	  av	  befolkningen.	  Detta	  ses	  ofta	  som	  ett	  problem	  och	  har	  diskuterats	  upprepade	  
gånger	  vid	  frågelistseminarier-‐	  och	  konferenser.	  Vid	  Folklivsarkivet	  resonerar	  vi	  också	  
kring	  olika	  strategier	  för	  att	  få	  en	  mer	  varierad	  sammansättning	  och	  möjliga	  
samarbetspartners	  för	  att	  nå	  nya	  grupper.	  Sannolikheten	  för	  att	  meddelarnätet	  ska	  
förändras	  radikalt	  är	  dock	  liten.	  	  
	  
Ett	  fruktbarare	  och	  mer	  effektivt	  sätt	  att	  få	  fler	  erfarenheter,	  åsikter	  och	  perspektiv	  på	  
de	  teman	  vi	  undersöker	  och	  fler	  svar	  på	  de	  frågor	  vi	  ställer	  är	  därför	  snarare	  att	  använda	  
nya	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  för	  insamling.	  I	  denna	  presentation	  ger	  jag	  exempel	  
på	  två	  tillfällen	  då	  Folklivsarkivet	  kombinerat	  vanliga	  frågelistor	  med	  bland	  annat	  
enkäter,	  upprop	  på	  Facebook	  och	  fotografier.	  Det	  ena	  är	  ett	  samarbete	  med	  arkiven	  vid	  
Institutet	  för	  språk	  och	  folkminnen	  samt	  Nordiska	  Museet	  som	  genomfördes	  2005	  och	  
inkluderade	  frågelistan	  LUF	  216	  Nu	  är	  det	  jul	  igen.	  Den	  andra	  är	  ett	  nyligen	  avslutat	  
dokumentationsprojekt	  av	  fredagsmys	  som	  innehöll	  kortfrågelistan	  KF	  8	  Fredagsmys.	  
Jag	  redogör	  i	  presentationen	  för	  hur	  insamlingen	  gick	  till,	  vad	  den	  resulterade	  i	  och	  hur	  
materialet	  användes.	  Vidare	  diskuterar	  jag	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  kombinera	  
frågelistor	  med	  andra	  insamlingsmetoder	  samt	  lärdomar	  och	  erfarenheter	  att	  använda	  
inför	  framtida	  projekt.	  
	  


