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Title 

 
The systematics of the Folklore archive – then, now and for the future.  

 

Abstract 

 
The aim of this thesis is to by studies and analyses of the past, in this case an older 

real-catalog system used during the period 1930-1960 at the Folklore archive in Lund, 

learn and create understandings for the system used at the archive from 1991 to today, 

which is a text database system. By this create understandings of how an 

organisations history can affect and influence the present, and with that knowledge 

create development tracks for the future. 

 

The questions that are analysed and discussed are: 

 

 How has the current system used at the Folklore archive been influenced by the 
older real-catalog system? 

              - How are the two systems structured? 
              - What kind of archival material are registred in the systems?   

              - How does  archival material get available throught the systems?    

 How can the systematics used at the Folklore archive evolve for the future? 

The first question is examined with a method called path dependence analysis. This 

method is a part of temporal comparison (comparison over time) and is used to studie 

what significance independent factors, ie initial conditions, have for the outcome of 

later events. To give the study a time scale, which is essential in temporal 

comparisons, a theory, where the researcher look at and use the past as a tool to 

understand the present and throught that create propositions for the future, is used. 

The second theoretical perspective used, the action perspective, demonstrates what a 

system is and how it is created. In this perspective it is the working group of people 

and their actions, rather than technology, which determines how the systematics and 

the structure in an organisation is composed. The comparison of different factors, 

witch consists of the three part questions presented between the main questions 

above, over time on similarities and differences, shows that the current system has 

been influenced by the earlier. The connection shows especially in the material and in 

similar methods used to make the documents avalible.   

 

The other main question is discussed based on the result and analyses from the first 

question. From the lessons about the present that emerged after studying the past, the 

future challenges and problems are discussed. From this discussions, propositions 

about how the system can evolve for the future are presented. More search paths into 

the documents and more focus on providing the material in a more pedagogical way, 

are some suggestions for the future 

 

Master’s thesis 
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Inledning 

I anknytning till kursen ABMM 07 gjorde jag min verksamhetsförlagda praktik på 

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Under praktiken fick jag i uppgift att 

skriva en rapport om hur arkivet kan utveckla sin systematik inför framtiden. Det 

fanns ett tydligt intresse hos personalen att få synpunkter från en utomstående kring 

både brister och positiva egenskaper i den nuvarande systematiken. Rapporten tog 

utgångspunkt i de olika moment som utfördes under praktiken. Bland dessa moment 

ingick hantering och registrering av material i databaserna där jag självständigt, efter 

en kortare introduktion, fick arbeta med att plocka ut och lägga in information kring 

olika dokument i databasprogrammet. Andra moment var ärendehantering där jag fick 

i uppgift att leta upp specifika handlingar som tidigare registrerats i databaserna. Jag 

fick även arbeta med att skapa och distribuera en kortfrågelista som behandlade den 

pågående flyktingkrisen. Utöver dessa arbetsmoment pratade och diskuterade jag 

mycket med personalen kring deras åsikter om verksamheten, strukturen och 

systematiken.  

 

Under hela arbetet med rapporten kände jag att det var någonting som fattades. Jag 

kunde, genom arbetsmomenten, få en uppfattning om hur den nuvarande 

systematiken är uppbyggd och hur den används, men jag kunde inte förstå varför det 

ser ut som det gör idag. Genom att endast utgå från nutid blev det problematiskt att 

argumentera kring de förslag på förändringar som presenterades i rapporten. På grund 

av det blev hela arbetet väldigt övergripande, där vissa tydliga problem togs upp utan 

att de belystes av tydlig argumentation. Genom denna problematik började en idé till 

mastersuppsatsen att gro.  

 

 I uppsatsen ämnar jag göra en mer ingående studie kring Folklivsarkivets systematik, 

där jag inte endast undersöker nutid utan även dåtid. Genom att ta utgångspunkt i två 

olika tidsperioder, period 1 (1930-1960-tal) och period 2 (1991-nutid), kommer en 

jämförelse av likheter och skillnader mellan systemen från dessa perioder att göras för 

att genom det utröna hur mycket nutiden har influerats av dåtiden. Genom resultaten 

från ovanstående analys kommer sedan en mer djupgående diskussion kring hur 

arkivet kan utvecklas inför framtiden att utföras.  
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Bakgrund och problem  
 

Under lång tid av mänsklighetens historia har det funnits intresse för folket och dess 

traditioner (Skott 2008 s. 14). Enligt Fredrik Skott går det att utläsa ett intresse för 

folket och dess tankevärld redan under 1600-talet. Det var dock först under det sena 

1800- och tidiga 1900-talet som intresset för det folkliga ökade markant, vilket 

resulterade i att ett mer institutionaliserat och systematiskt utforskande av 

folkkulturen fick sitt genombrott. Vid denna tid började även riksdagen ta ett större 

ansvar för dokumentation av det immateriella kulturavet, genom att avsätta statliga 

medel för studier, insamlande och bevarande av folkliga traditioner. Tack vare detta 

blomstrade traditionsarkiven under det tidiga 1900-talet. Stora folklivs- och 

folkminnesarkiv grundades vid den här tiden i Göteborg, Uppsala, vid Nordiska 

museet i Stockholm och – arkivet som ligger i fokus i denna undersökning – Lund 

(Skott 2008, s. 14ff).  

 

Folklivsarkivet i Lund, grundat 1913, är dokumentationscentral för folklig kultur i 

södra Sverige. Arkivet är det enda traditionsarkiv i landet som är knutet till ett 

universitet: Lunds universitet (Folklivsarkivet, 2015b). Genom detta ligger 

verksamheten nära förankrad i både den forskning och undervisning som bedrivs av 

universitetet. I arkivets huvuduppgifter ingår det att dokumentera folklig kultur och 

förvara samt tillgängliggöra den för framtida forskare (Folklivsarkivet, 2015b). 1991 

införlivades Skånes musiksamlingar med Folklivsarkivet (Folklivsarkivet, 2013a). 

Skånes musiksamlingar grundades 1980 på initiativ av Kultur i Skåne. Det fanns vid 

denna tid ett behov av att inventera och samla in folkmusiken i Skåne, varvid 

samlingarna grundades i syfte att möta detta behov. Genom en arbetsgrupp, bestående 

av musikvetare, etnologer och folkmusiker inleddes 1981 arbetet med att samla in 

material till arkivet, som alltså 10 år senare inledde ett samarbete med Folklivsarkivet 

(Folklivsarkivet, 2013a).  

 

Ett av de vanligaste argumenten för studier inom ämnet historia är att människan, 

genom granskning av det förflutna, kan ta lärdom om samtiden (Florin, 2003). Inom 

arkivvetenskapen, och andra närbesläktade discipliner, är studier av system och 

strukturer en viktig del inom forskningen. 1 Stor del av forskningen inom detta ämne 

fokuserar på framtiden, vilket givetvis är vettigt då systemen bör vara utvecklade för 

att kunna hantera de utmaningar som framtiden har att erbjuda. Jag anser dock att det 

bör finnas mer forskning inom ämnet som tar sin utgångspunkt i historien, då det kan 

finnas mycket lärdomar att ta från det förflutna. Positiva och negativa aspekter av 

system torde vara bra att ha med sig vid utveckling av nya. För att kunna argumentera 

kring förändringar bör även en helhetsbild kring systematiken skapas. Ann-Sofie 

Arvidsson poängterar just detta i sin artikel ”Vad kan vi lära av det förflutna?” 

(Arvidsson, 2010). Hon anser att det, vid utveckling eller uppgradering av system 

inom arkiv, ligger för lite fokus på det förflutna. Genom att granska det som redan har 

hänt kan lärdom om nutiden tas, vilket är viktigt att ha med inför framtiden 

(Arvidsson, 2010). På grund av det kommer jag i min studie ta utgångspunkt i det 

förflutna, där jag granskar ett äldre system som tidigare inhysts på Folklivsarkivet, för 

                                                 
1 Mer information kring tidigare forskning, och hur uppsatsen placeras i forskningsläget, kommer under kapitlet 

Tidigare forskning på sida 19-25.  
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att dra paralleller till den nuvarande systematiken på samma arkiv. I studien kommer 

en jämförelse av likheter och skillnader mellan dessa att göras, för att utröna hur 

mycket nutiden har influerats av dåtiden.  Med utgångspunkt i resultaten kommer jag 

sedan att diskutera hur arkivet kan utvecklas inför framtiden.  

 

Studien kommer således att utföras på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar i 

Lund. Det äldre systemet som kommer att granskas i studien är ett realkatalogssystem 

som utvecklades i samarbete med Landsmålsarkivet i Uppsala (Lilja 1996, s. 161ff). 

Systemet användes främst mellan 1930- och 1960-talet (Folklivsarkivet, 2015a). Den 

nuvarande systematiken utgår från en databasprogramvara (CDS/ISIS) som 

utvecklades av UNESCO år 1985, i syfte att effektivisera informationshantering i 

framförallt utvecklingsländer (Storti, 2004). 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att genom granskning, studier och analyser av det 

förgångna, i detta fall det äldre realkatalogssystemet, ta lärdom och skapa förståelse 

för nutiden, det vill säga det databassystem som används idag. Via detta vill jag skapa 

förståelse för hur en verksamhets historia kan inverka och influera nutiden, och 

genom det dra lärdom och skapa utvecklingsspår inför framtiden. 

 

Jag kommer i min studie undersöka två stycken övergripande frågeställningar, där 

den första analyseras och besvaras med hjälp av resultatet från delfrågeställningar 

(faktorer) som appliceras på materialet 2 medan den andra ventileras i ett 

diskussionsavsnitt, där analysen används som underlag. 

 

Den första frågeställningen behandlar den tidigare och den nuvarande systematiken 

på Folklivsarkivet: 

 Hur har den nuvarande systematiken som används på Folklivsarkivet influerats 
av det äldre realkatalogssystemet? 

  - Hur är de båda systemen uppbyggda? 

  - Vilket slags material registreras i systemen? 

  - Hur tillgängliggörs material genom systemen? 

   

Den andra övergripande frågeställningen kommer fokusera på framtiden: 

 Hur kan systematiken på Folklivsarkivet utvecklas inför framtiden? 

 

 

 

 

                                                 
2 I kapitlet Metod, sida 13-16, finns mer information kring vad faktorer är för något och hur de kommer att 

användas. 
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Definitioner av begrepp 
 

I undersökningen kommer en hel del begrepp och förkortningar att användas. 

Begreppen förklaras mer ingående i texten, men för att samla allt på ett ställe kommer 

nedan en lista som tydliggör vad de olika orden och förkortningarna betyder. 

 

Frågelistor: Insamlingsform som arkivet har använt sig av sedan 1932. Tematiskt 

uppbyggda frågelistor distribueras till människor, som besvarar frågorna i löpande 

text (Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 9ff) . Svaren på frågelistorna bevaras i 

arkivet.  

 

Meddelare: Personer som på uppdrag av arkivet med jämna mellanrum besvarar 

frågelistorna som skickas ut ett par gånger per år (Hagström & Marander-Eklund 

2005, s. 9). Bygdemeddelare och ortsmeddelare är äldre benämningar på meddelare 

som inte bara besvarade frågelistorna själva, utan även intervjuade andra människor i 

sin närhet kring frågorna. För detta erhöll de en ersättning från arkivet (Salomonsson 

1988, s. 68ff).  

 

Uppteckningar: En uppteckning är en anteckning eller nedskrift som görs för att 

bevara en levande tradition. Upptecknare kallas de som samlar in material till arkivet 

(Salomonsson 1988, s. 59ff).  

 

Folklivsarkivet består av olika arkivserier, där varierande delar av arkivmaterialet 

samlas (Folklivsarkivet, 2013b). Serierna har olika benämningar beroende på vad för 

typ av material som ingår. Databaserna, som tillgängliggör materialet i serierna, 

benämns med förkortningar av arkivseriernas namn: 

 

M-ARK: Förkortning av Manuskriptarkivet, som är en arkivserie som samlar 

traditionsuppteckningar, intervjuer och svar på frågelistor. Databasen där materialet 

tillgängliggörs betecknas M-ARK, och innehåller poster som beskriver material från 

Manuskriptarkivet. Arkivserien innehåller endast material som har samlats in efter 

1990-talet (Folklivsarkivet, 2015a) 

 

ARK: Databas som är en del av Manuskriptarkivet. Genom ARK tillgängliggörs äldre 

material från 1913 till 1990-talet. Tillsammans med M-ARK tillgängliggör ARK allt 

material från Manuskriptarkivet (Folklivsarkivet, 2015a) 

 

REAL: Databas som innehåller digitaliserade avskrifter från lappkatalogen. Används 

som komplettering vid sökningar efter material från perioden 1930-1960-talet från 

Manuskriptarkivet, då arkivkorten anses mer informationsrika än de poster som finns 

i ARK (Folklivsarkivet, 2015a) 

 

MUSIK: Databas som tillgängliggör och strukturerar material från Skånes 

musiksamlingar, som utgör en egen arkivserie (Folklivsarkivet, 2015c) 
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BARK: Databas som tillgängliggör och strukturerar material från bildarkivet. 

Bildarkivet är en egen arkivserie, och består främst av fotografier (Folklivsarkivet, 

2013c). 

 

G-ARK: Databas som tillgängliggör material från Gårdsarkivet, som är en 

självständig arkivserie. Handlingarna i Gårdsarkivet består av fotografier, ritningar 

och beskrivningar av bostadshus, ekonomibyggnader, trädgårdar och byar 

(Folklivsarkivet, 2014).  

 

AARK: Förkortning av Avskrifts och avhandlingsarkivet, som är en arkivserie där 

avskrifter och kopior av originalhandlingar från andra arkivinstitutioner samlas 

(Folklivsarkivet, 2015d).  

 

 

Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad som följer: 

 

I kapitlet Inledning presenteras hur idén till uppsatsen uppkom, bakgrund kring 

ämnet, uppsatsens problemområde samt syfte och frågeställningar. 

 

I Teoretiska perspektiv presenteras de teorier som jag förhåller mig till i 

undersökningen. Det ena perspektivet (dåtid, nutid och framtid) används för att ge 

uppsatsen tidsperspektiv och för att fylla den lucka som finns i forskningsfältet, 

medan det andra perspektivet (aktörsperspektiv) används för att visa vad ett system är 

för något och hur det skapas. 

 

I Metod presenteras metoden (stigberoende analys) som används i analysen. Först går 

jag övergripande in på vad komparation, som stigberoende analys är en del av, är för 

något och hur det används. Efter det går jag djupare in och förklarar vad stigberoende 

analys är för något samt hur det används i uppsatsen. 

 

I Material och tidigare forskning presenteras materialet som används i 

undersökningen, samt den tidigare forskningen där problemfältet mer ingående 

berörs. I kapitlet går jag även in på etiska aspekter, källkritik och avgränsningar i 

materialet. 

 

I Resultat presenteras resultaten av studien. Mer information om hur denna del, samt 

Analys och Diskussion, disponeras kommer i slutet av metodkapitlet, eftersom 

disponeringen av resultatet till stor del görs med utgångspunkt i metoden, medan de 

övriga kapitlen tar sin utgång i resultaten. 
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Teoretiska perspektiv 

Dåtid, nutid och framtid 
 

Det första teoretiska ramverket som uppsatsen kommer att förhålla sig till bygger på 

ett perspektiv som utvecklats inom framtidsstudier. Framtidsstudier, eller futurologi, 

är ett ämne som fokuserar på systematisk utforskning av framtiden, med syftet att öka 

förståelsen inför det kommande (Florin, 2003; Thue, 2003). Perspektivet går ut på att 

forskaren kan se på, och använda sig av, det förflutna som ett verktyg för att förstå 

nutiden och genom det skapa teser inför framtiden (Florin, 2003). Det går inte att 

förutspå vad som kommer att ske utifrån tidigare händelser – historien repriseras inte 

på händelsenivå – men genom att granska och kartlägga historiska processer kan 

framtidsproblem och utmaningar definieras (Florin 2003, s. 5f). Det förflutna kan 

således betraktas som en erfarenhetsbank som forskaren kan använda sig av för att få 

perspektiv på samtiden och uppslag på frågor om vad som kan tänkas ske i framtiden. 

Ju mer kunskap som finns om det förflutna, desto bättre kan framtiden förutses 

(Florin 2003, s. 5ff). Den norske historikern Lars Thue fortsätter resonemanget i sin 

artikel ”Historie som framtidsforskning”. Thue menar att framtiden ligger i samtiden, 

genom spåren som kvarlämnats från dåtiden (Thue, 2003). Genom att granska 

dåtidens influenser på samtiden kan forskaren således få indikationer på vad som kan 

ske i framtiden.  

 

Teorin, eller metoden beroende på hur forskaren använder sig av den, växte fram ur 

en sorts kritik mot historieämnets rädsla för att blicka framåt samt 

framtidsforskningens behov av att blicka bakåt. Studier inom historia stoppar oftast 

vid nutid, något som både Florin och Thue anser är problematiskt då undersökningar 

av det förflutna kan leda till intressanta diskussioner och utvecklingsteorier kring 

framtiden (Florin, 2003; Thue, 2003). Ett exempel på en historiker som tidigt använde 

sig av det förflutna för att diskutera framtiden är Birgitta Odén som genom sina 

studier visar att värderingar och värdehierarkier är viktiga i historiska 

förändringsprocesser och att kunskaper om detta är nödvändiga inför framtiden (Thue 

2003, s. 10). Genom studier som sträcker sig över långa tidsperioder visar Odén hur 

synen på ålderdom, den sociala omsorgen, vården och självmord har förändrats över 

tid och hur detta kan gestaltas i framtiden (Thue, 2003 s. 10). 

 

 Det finns även andra inriktningar inom historieämnet som intresserar sig för 

förhållandet mellan det förflutna, samtiden och framtiden. Både teknikhistoriker och 

ekonomhistoriker intresserar sig för teorin, eller liknande teorier (Florin, 2003 s. 12). 

Inom ekonomihistoria finns det exempelvis en ansats som bygger på att den samtida 

ekonomin kan tolkas utifrån en förutbestämd strukturanalys. Denna struktur bygger 

på 40 – 50 åriga strukturcykler, där varje cykel innehåller tre faser: kris, 
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förändring/omvandling och rationalisering/stabilitet. Den samtida ekonomin kan, 

genom dessa strukturcykler, tolkas utifrån var i cykeln som samhället befinner sig. I 

grova drag kan dessa tolkningar ge information om de strukturella dragens framtida 

utveckling (Florin, 2003 s. 12).  

 

Traditionella historiker är dock i de flesta fall negativt inställda till att applicera 

framtidsperspektiv på sina studier (Florin, 2003 s. 8f). Anledningen till detta är, enligt 

Thue, att framtidsutsagor oftast är osäkra, och byggs upp av teorier samt antaganden. 

Thue anser dock att även historievetenskapen är full av möjliga tolkningar av vad 

som redan har skett och att det finns misslyckade analyser som hela tiden måste 

revideras på grund av ny kunskap inom båda fälten (Thue, 2003 s. 22ff). Florin 

skriver: 

 

Även om framtiden är oförutsägbar får framtiden näring av 

historien. Om en struktur inte är bruten kan den generera liknande 

problem eller motsättningar i framtiden. Och det är där historiker 

kan vara med i framtidsdebatten och ställa frågor. Är 

beslutsstrukturerna likartade då som nu? Hur löstes 

motsättningarna tidigare, vilka protester uppstod, hur kan 

problemen hanteras i framtiden, ideologiskt, maktpolitiskt eller 

fördelningspolitiskt?                                                           

                (Florin, 2003, s. 10f).  

 

Teorin är inte endast applicerbar på makronivå, där stora samhälleliga processer 

undersöks, utan även på mindre strukturer, organisationer och system (Florin, 2003). 

Genom att kombinera dåtid, nutid och framtid kan en helhetsbild kring ämnet skapas, 

vilket stärker antaganden och teorier inom båda fälten (Florin, 2003; Thue, 2003). 

Ann-Sofie Arvidsson, som presenteras mer ingående under kapitlet Tidigare 

forskning, skriver i sin artikel ”Vad kan vi lära av det förflutna?” om hur arkiv som 

arbetar med att utveckla systematiken bör ta mer hänsyn till det förflutna vid 

planering och utförande av utvecklingsarbetet (Arvidsson, 2010). Genom det som 

redan har skett går det att ta lärdomar av både negativa och positiva aspekter av det 

äldre systemet. Detta kan vara bra kunskaper att ha med sig, dels för att förstå den 

aktuella systematiken, men även för att utveckla nya, bättre, system. Även problem 

som uppstått vid införandet av den nuvarande systematiken kan vara bra att ha med 

sig, då liknande problem kan uppstå vid utvecklingsarbetet. Överlag är Arvidsson 

kritisk till att det förflutna, som egentligen är det enda perspektiv där kunskap kan 

erhållas, försvinner. För mycket fokus läggs istället mot framtiden, som visserligen 

även det är viktigt vid utveckling av system. Arvidsson anser således att helheten, 

alltså dåtid, nutid och framtid, bör ses över vid systemutveckling för att genom det 

kunna utföra arbetet så bra som möjligt (Arvidsson, 2010).  

 

 Jag kommer att förhålla mig till teorin på så sätt att jag kommer att se det förflutna 

som ett verktyg för att skapa förståelse för nutiden, och genom det kunna skapa 

alternativa utvecklingsspår inför framtiden. Jag kommer genom detta förhållningssätt 

aldrig att kunna förutse framtiden, men genom att granska influenser på samtiden 

kommer jag kunna skapa mig en bild av vilka framtidsutmaningar som den nuvarande 
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systematiken står inför, och genom det komma med förslag på hur den kan utvecklas 

för att hantera dessa. 

Aktörsperspektiv 
 

Den andra teoretiska inriktningen är sprungen ur ett synsätt inom Organisationsteori. 

Organisationsteori avser läran om organisationer. Teorin kan ha flera olika 

inriktningar, beroende på vad forskaren vill ha fram: beskrivning av organisationer, 

förklaring av organisationer eller delar av (framväxt, utbredning, förändring, 

funktion, systematik med mera) och/eller förändring av organisationer (Andersson, 

1994 s. 9ff). Den moderna organisationsteorin växte fram under 1800-talet, i och med 

industrialismens genombrott. Organisationsteorin har inga dominerande 

förklaringsmodeller, utan snarare ett flertal möjliga teoretiska perspektiv ur vilka man 

har betraktat och analyserat organisationer (Andersson, 1994 s. 9ff). Ett synsätt inom 

Organisationsteorin bygger på en kombination med Systemteori. Inriktningen går ut 

på att aktörerna inom en organisation påverkas av teknologin. Det är teknologin som 

avgör hur systematiken inom organisationen fungerar, och aktörerna måste anpassa 

sig efter ordningen som skapas utifrån detta (Andersson, 1994 s. 40ff). Under 1970-

talet började dock organisationsforskare mer och mer arbeta med så kallade 

intentionella förklaringar kring hur systematik och organisation växer fram inom en 

verksamhet (Andersson, 1994 s. 54f). Aktörsperspektiv blev en vanlig 

förklaringsmodell. Inom detta synsätt är det aktören, snarare än teknologin, som 

avgör hur systematiken och strukturen inom en organisation skall fungera 

(Andersson, 1994 s. 54ff). Enligt David Silverman, en av förespråkarna för 

aktörsperspektivet, har aktörerna en framträdande roll kring vad som händer 

respektive inte händer inom en organisation (Silverman 1970, s. 147ff). Silverman 

anser, enligt Andersson, att äldre Organisationsteorier såsom Systemteori endast 

fokuserar på en sida av ”saken” (Andersson, 1994 s. 57). Genom detta blir det ett 

alldeles för begränsat perspektiv på organisationer, där det sociala sammanhanget 

förbises (Andersson, 1994 s. 54; Silverman 1970, s. 147ff). Istället ser Silverman 

utvecklingen inom organisationer som ett växelspel mellan förutbestämda strukturer 

och aktörernas handlingar (Andersson, 1994 s. 54). Genom interaktion inom en 

organisation modifierar och förändrar aktören den förutbestämda strukturen för att 

med utgångspunkt i den skapa egna system. I ett större organisatoriskt sammanhang 

kan samhället ses som ett exempel: samhället definierar människan, samtidigt som 

människan definierar samhället (Andersson, 1994 s. 54). 

 

En annan förespråkare för perspektivet, Lennart Lundquist, anser att aktörer förstår, 

kan och vill påverka sina förhållande till en struktur eller ett system (Lundquist, 

1984). Aktörerna använder sig av teknologin för att få fram sina, och verksamhetens, 

syften (Andersson, 1994 s. 54ff). Eftersom aktörerna är människor påverkas de av 

omgivningen, där exempelvis organisationens historia och egna erfarenheter kan 

inspirera vid utveckling av system (Andersson, 1994 s. 54ff). Det är således 

aktörernas förväntningar, behov och interaktion som skapar systemen som präglar 

organisationen (Silverman 1970, s. 147ff).  
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Jag kommer i min uppsats att ha ett synsätt som bygger på att det är aktörerna som 

skapar systematiken och inte teknologin. För att exemplifiera detta kan man säga att 

databasprogramvaran som används på Folklivsarkivet inte är systemet som skall 

undersökas, utan systematiken är snarare hur arkivarierna har valt att använda sig av 

databasprogramvaran för att hantera materialet. Systematiken är således inte 

teknologin, utan snarare aktörernas användning av teknologin för att genom detta 

uppnå sina och verksamhetens syften.  
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Metod 

 

Metodläran brukar delas in i två huvudgrupper: kvalitativ eller kvantitativ (Alvesson 

& Sköldberg 2008). Indelningen beror dels på det insamlade materialet och dels på 

hur forskaren väljer att utforska det (Alvesson & Sköldberg, 2008; Ahrne & 

Svensson, 2011). Kvalitativ forskning är i grunden analysering av texter och ord, där 

forskaren sätter sig in, studerar och tolkar skrifter för att genom detta skapa fördjupad 

förståelse kring dem (Ahrne & Svensson, 2011). Vid kvantitativ forskning används 

siffror för att, genom statistik och matematik, observera och tolka olika värden 

(Eggeby & Söderberg, 1999). Informationen som eftersöks kan delas in i hårda eller 

mjuka värden, där kvalitativ data består av mjuka värden medan den kvantitativa 

består av hårda (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I denna studie kommer mjuka värden att hanteras, alltså en kvalitativ studie, eftersom 

materialet, både i systemens utformning och innehåll, är i textform. Den metod som 

kommer att användas är en av de komparativa analysmetoderna som Thomas Denk 

presenterar i boken Komparativa analysmetoder (2012). Till en början skall jag dock 

gå igenom grunderna som alla jämförande metoder har gemensamt.  

 

En komparativ studie består vanligtvis av tre komponenter som används för 

jämförelsen (Denk 2012, s. 22). Den första komponenten anger de fall som skall 

undersökas vilket innefattar vem eller vad som jämförelsen skall utföras på. En studie 

kan utföras på ett eller flera fall. I uppsatsen är det Folklivsarkivet som utgör fallet 

som skall undersökas. Den andra komponenten anger de faktorer som ingår i 

analysen, alltså vilka aspekter av fallet som jämförs. I min studie är det systemens 

utformning, funktion (hur material tillgängliggörs) och material – alltså 

delfrågeställningarna – som är undersökningens faktorer. Den sista komponenten är 

faktorvärde, som visar resultatet av undersökningen (Denk 2012, s. 22). I boken 

Fråga det förflutna skriver Stellan Dahlgren och Anders Florén om generaliserande 

och kontrasterande komparationer, där det förstnämnda innebär jämförelser av 

likheter medan det sistnämnda innebär jämförelser av skillnader (Dahlgren & Florén 

1996, s. 195ff). Denna typ av jämförelse, alltså mellan likheter och skillnader, är 

enligt både Denk och Dahlgren & Florén vanliga inom de flesta komparativa 

metoder.   

 

Det finns flera olika typer av komparativa analysmetoder att välja bland. Det som 

avgör valet är de frågeställningar och teorier som ligger till grund för undersökningen 

(Denk 2012, s. 15). Den metod som jag har valt ingår som en del i temporal 

komparation, och kallas för stigberoende analys.  
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Temporal komparation utvecklades då traditionella analysmetoder för komparation 

saknar en utvecklad tidsdimension, då de framförallt används för att jämföra 

förhållanden mellan fall och faktorer vid en given tidpunkt (Denk 2012, s. 115). 

Möjligheterna att analysera utveckling och historiska processer var därmed 

begränsade. Temporal komparation används således i studier som har 

tidsdimensioner, för att antingen jämföra fall och/eller faktorer över tid. Det finns två 

grundläggande former av metoden: den ena formen innebär jämförelse över tid inom 

fall och används för att beskriva och förklara utveckling inom fall genom att jämföra 

faktorer vid olika tidpunkter. Den andra formen bygger på jämförelse av fall över tid 

och används för att jämföra utveckling eller historiska förlopp mellan olika fall (Denk 

2012, s. 115). Denk hävdar att det finns minst tre skäl till att uppmärksamma 

tidsdimensioner vid komparativa analyser:  

 

För det första är det ett grundläggande kriterium att orsak föregår 

effekt i tid. Det är ett metodologiskt argument för att inkludera 

tidsdimensioner i analyser. För det andra kan forskningsfrågor 

bygga på tidsdimensioner. […]. För det tredje finns det teoretiska 

ansatser som hävdar att företeelser i nutid är utfallet av historiska 

händelser eller processer. Det ger ett teoretiskt skäl till att 

inkludera tidsdimensioner i komparativa analyser  

 

                  (Denk 2012, s. 115).  

 

Samtliga argument är tillämpbara på denna uppsats. Jag har dels frågeställningar som 

baseras på tidsdimensioner, då det är tre stycken tidsaspekter som skall undersökas – 

dåtid, nutid och framtid. En av teorierna inriktar sig även till att det förflutna kan 

användas som ett verktyg för att förklara nutiden och att forskaren genom det kan 

skapa teser inför framtiden, vilket går hand i hand med det som Denk skriver.  

 

Ur temporal komparation, som alltså används för att göra komparativa 

undersökningar med tidsdimensioner, har flera olika undermetoder skapats för att 

genom dem kunna anpassa undersökningarna så bra som möjligt. Den metod som 

kommer att användas heter stigberoende analys. Stigberoende analys är en form av 

komparativ historisk analys, som är en underkategori till temporal komparation. Inom 

metoden är antagandet om att händelser och förhållanden i nutid inte är oberoende av 

det förflutna en grundläggande del (Denk 2012, s. 131ff). Analyser om stigberoende 

antar att det som har inträffat tidigare påverkar utfallet vid senare tidpunkter. Det 

finns således beroende mellan faktorer inom fall vid olika tidpunkter. Vid 

stigberoende analys studerar forskaren vilken betydelse som oberoende faktorer, 

alltså initiala förutsättningar, har för utfall hos senare skeenden (Denk 2012, s.134ff).  

Genom att granska och jämföra faktorer inom, oftast ett, fall vid minst två tidpunkter 

kan forskaren granska om de beroende faktorerna, alltså de i den senare tidpunkten, 

influerats av de initiala faktorerna. Likhet mellan faktorer vid olika tidpunkter kan 

visa på ett samband, medan skillnader kan visa på ett oberoende. Samband mellan 

faktorer visas med en ”stig”, som sammankopplar de båda elementen, medan 

oberoende visas med ”stigar” som inte kopplas samman mellan faktorerna (Denk 

2012, s. 134ff).  
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Exempel: 

 

 
Figur 1, som visar hur stigberoende analys ser ut. Skapad av Mattias Andersson 

 

 Noterbart är att Denk skriver om att aktörer kan påverka dessa stigar, genom att göra 

val under utvecklingen som baseras på erfarenheter från det förflutna. Dessa val kan 

antingen skapa ett samband mellan faktorer, eller ett oberoende (Denk 2012, s. 136). 

Aktören är således viktig för utvecklingen, vilket går hand i hand med uppsatsens 

aktörsperspektiv. På så vis kopplas båda teorierna till metodiken.   

 

Jag kommer således applicera en stigberoende analys på mitt material. Fallet som 

kommer undersökas är Folklivsarkivet i Lund, då det är platsen som inhyser de 

system jag är intresserad av att analysera. Tidsperioderna är 1930-1960, som är 

perioden då realkatalogen användes för systematisering, samt 1991 tills idag som är 

perioden då den nuvarande systematiken används. Faktorerna som undersöks i dessa 

tidsperioder är systemens utformning, funktion (hur material tillgängliggörs) och 

material. Inom komparativa historiska analyser, som stigberoende analys är en del av, 

är det viktigt att forskaren grundligt går in och diskuterar materialet som undersöks 

(Denk 2012, s. 131ff; Dahlgren & Florén, 1996). Undersökningar som tar 

utgångspunkt i det förflutna kan sällan presentera ett tydligt resultat, utan oftast är det 

tolkningar av materialet som redovisas (Denk 2012, s. 131ff). Resultatdelen kommer 

således vara mycket mer reflekterande och diskuterande än vad som är brukligt 

eftersom det är mina tolkningar av materialet som presenteras, och inte obearbetad 

data.  

 

I analysen kommer jag undersöka den första övergripande frågeställningen ”Hur har 

den nuvarande systematiken som används på Folklivsarkivet influerats av det äldre 
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realkatalogssystemet?”. Eftersom den kommer att besvaras med hjälp av 

delfrågeställningar, som alltså utgör faktorer, kommer jag börja med att jämföra dessa 

i kapitlet Resultat. Delfrågeställningarna kommer att diskuteras och jämföras en efter 

en, och jag kommer börja med ”Hur är de båda systemen uppbyggda?”. Här kommer 

jag först presentera realkatalogens uppbyggnad, alltså den initiala faktorn. Efter det 

presenterar jag uppbyggnaden som den nuvarande systematiken har. Avslutningsvis 

gör jag en jämförelse på likheter och skillnader mellan dessa för att se om det finns ett 

samband mellan dem. Den andra delfrågeställningen undersöks på samma sätt, och så 

vidare. När alla delfrågeställningar är undersökta kommer jag, utifrån resultatet, 

analysera den övergripande frågeställningen under kapitlet Analys. Detta kommer 

även visas grafiskt, i enlighet med exemplet ovan där ”stigar” visar samband och 

icke-samband. Analysen som presenteras här kommer jag sedan relatera till i 

diskussionskapitlet, där den andra övergripande frågeställningen ”Hur kan 

systematiken på Folklivsarkivet utvecklas inför framtiden” diskuteras.  
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Material och tidigare forskning 

Material och avgränsningar 
 

I undersökningen kommer systematiken under två olika tidsperioder, period 1 (1930-

1960) och period 2 (1991-idag), att granskas. Anledningen till att just dessa 

tidsperioder har valts ut är för att det i inledningsfaserna av de båda perioderna 

skedde tydliga strukturförändringar som ledde till att nya och explicita system började 

användas för att strukturera och tillgängliggöra material (Lilja 1996, s. 161ff; 

Folklivsarkivet, 2015a). Under åren innan period 1 registrerades arkivmaterialet på 

flera olika sätt och det finns således inte en tydlig och forskningsbar systematik att 

undersöka under dessa år (Salomonsson 1988, s. 72). I början av period 1 utvecklades 

en realkatalog som användes för att registrera och tillgängliggöra arkivets 

huvudmaterial. Denna katalog, och den struktur som byggdes upp kring den, utgjorde 

en central del av Folklivsarkivets systematisering under åren 1930-1960 

(Folklivsarkivet, 2015a), vilket är huvudargumentet till valet av period 1. Mellan 

period 1 och period 2 gjordes många försök till att utveckla och anpassa katalogen till 

senare tiders dokumentationsprojekt (Folklivsarkivet, 2015a). Det är dock först från 

och med 1991, och införandet av textdatabaserna, som en tydlig systematik går att 

utläsa. De båda tidsperioderna har således valts ut för att det under dessa finns en 

tydlighet kring hur arkivet har valt att systematisera materialet.  

  

Realkatalogen, som finns i fysisk form på Folklivsarkivet samt i digital form på 

arkivets hemsida 3, kommer att granskas i studien. Jag kommer utforska den analoga 

varianten, då jag som historiker anser att om primärkällan finns tillgänglig så bör den 

användas före andra upplagor. Realkatalogen kommer i sin helhet att granskas 

grundligt, då det är en viktig beståndsdel av systematiken som användes mellan åren 

1930-1960. Till realkatalogen hör även en lappkatalog där varje registeruppgift från 

realkatalogen fördes in. Denna del av systemet finns även den tillgänglig analogt och 

digitalt. 4 Materialet är stort, enligt Jonas Frykman finns det hundratusentals arkivkort 

som är kopplade till realkatalogen (Frykman 1988, s. 91), vilket gör det omöjligt för 

mig att gå igenom alla. Det kommer således ske ett urval, eller en avgränsning, i 

materialet. Jag kommer allt som allt att granska 500 arkivkort. För att inte få ett 

alltför enformigt material, exempelvis att alla 500 kort är kopplade till en och samma 

del i katalogen, kommer jag dels välja ut kort som är kopplade till olika kategorier – 

allt som allt finns det 19 huvudkategorier (Frykman 1988, s. 91) – och dels kort som 

                                                 
3 Realkatalogen finns tillgänglig via länken: http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-

fragelistsvar/realkatalogens-systematik/ 
4 Lappkatalogen finns tillgänglig via länken: http://130.235.149.10/wwwisis/real.01/form.htm. Sökningar måste 

dock ske för att få upp arkivkorten. 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/realkatalogens-systematik/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/realkatalogens-systematik/
http://130.235.149.10/wwwisis/real.01/form.htm
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är kopplade till det arkivmaterial som jag tänker undersöka. Även här kommer den 

analoga formen användas, men de digitaliserade arkivkorten kommer även de att 

användas för att komplettera materialet eller för att dubbelkolla viss information. 

Realkatalogen med tillhörande arkivkort kommer att analyseras för att besvara 

delfrågeställningarna som handlar om systemens utformning och sökbarhet. 

 

Den nuvarande systematiken kommer att utforskas genom databasprogramvaran 

CDS/ISIS, som används på Folklivsarkivet. Systemet kommer att analyseras både 

från en brukares sida, genom hemsidan där det går att göra sökningar i de olika 

databaserna, samt från en arkivaries sida där jag utgår från de olika arbetsmoment 

som gjordes på praktiken. Jag fick bland annat tillgång till en dator, med aktuell 

programvara, att arbeta med. Utöver programvaran kommer även den officiella 

guiden till den att användas, för att genom den kunna få en mer djupgående förståelse 

kring programmets funktion. Guiden, som heter CDS/ISIS for Windows. Reference 

Manual, är författad av Davide Storti (2004), i syfte att bistå användare att skapa en 

systematik med hjälp av programvaran. Guiden är officiell, och distribueras via 

UNESCO som har utvecklat programvaran. Jag kommer i granskningen att undersöka 

hur systematiken byggs upp med hjälp av databasprogramvaran, för att genom det 

besvara den första delfrågeställningen. För att besvara frågan som berör tillgänglighet 

kommer sökningar från en brukares sida att göras via hemsidan 5, där sökresultaten 

kommer att analyseras på innehåll och utformning. Sökorden kommer dels att baseras 

på arkivmaterialet som granskas i studien där jag försöker hitta det material jag har 

granskat, och dels slumpmässigt valda ord. 

 

För att undersöka delfrågeställningen som berör vilket slags material som registreras i 

systemen kommer jag utföra två typer av studier. Eftersom Folklivsarkivet har varit 

verksamt i över hundra år finns det ett väldigt stort och varierat material i arkivet. Det 

är omöjligt för mig att grundligt granska allt, så jag kommer utföra en övergripande 

studie kring materialet för att få en bild av vad som finns och genom det vilka 

generella likheter och skillnader som förekommer. Frågelistor med tillhörande svar 

kommer att granskas mer ingående, då de är och har varit en väsentlig del av 

Folklivsarkivets verksamhet från den äldre perioden till nutid (Frykman, 1988). Även 

här kommer det krävas en avgränsning, då det finns över 200 frågelistor med 

tusentals svar. Jag kommer slumpmässigt välja ut 20 stycken svar, och de frågelistor 

som de är förknippade med, per decennium som undersökningen innefattar. Under 

tidsperioden 1930-1960 kommer jag således att granska 60 stycken frågelistsvar. 

Under den senare perioden (1991- idag) kommer jag välja ut 40 stycken. För att få en 

variation kommer jag välja svar från olika frågelistor – det blir således inte 60 stycken 

svar från samma frågelista. Materialet finns för det mesta tillgängligt både digitalt 6 

och analogt. Även här kommer fokus ligga på analogt material.   

 

Utöver materialet som nämnts ovan kommer även relevant litteratur, som presenteras 

senare i uppsatsen, att användas för att dels komma åt aspekter som materialet inte 

kan uppvisa och dels för att styrka resonemang som förs.  

 

                                                 
5 http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/ 
6 Digitala handlingar finns tillgängligt: http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-

fragelistsvar/dokumentsamling/   

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/dokumentsamling/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/dokumentsamling/
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Etiska aspekter  
 

I uppsatsen använder jag en teori som grundar sig i att aktörer påverkar sin omgivning 

vid utveckling av en organisation. Val som har gjorts av arkivet kommer att 

diskuteras, dock kommer aldrig en specifik person ur personalen att hängas ut, utan 

det är snarare en grupp av aktörer som åsyftas. Folklivsarkivet är en offentlig 

verksamhet, som är kopplad till en myndighet (Lunds universitet), vilket gör att det 

inte finns några hemligheter kring hur man arbetar eller har arbetat. Personalen på 

arkivet är positiva till mitt arbete, och ser fram emot att ta del av slutresultatet – som 

förhoppningsvis kan ge inspiration inför framtiden då det finns ett intresse av att 

utvecklas. I den del av studien där jag berör material som har inhysts i systemen 

kommer jag att granska frågelistor och svar. De valda frågelistorna kommer främst 

analyseras översiktligt kring innehåll, och jag kommer således inte peka ut någon 

eller något särskilt ur dem utan endast försöka måla en helhetsbild kring materialet 

som inhyses i systemen.  

 

Källkritik 
 

En stor del av Folklivsarkivets material finns tillgängligt digitalt, vilket är ett smidigt 

sätt att erhålla dokument på. Jag har dock valt att granska det mesta analogt, då jag 

anser att ifall det finns som alternativ så är det alltid bäst att gå till originalversionen. 

Vid digitalisering, framförallt vid avskrifter som exempelvis den digitaliserade 

lappkatalogen består av (Folklivsarkivet, 2015a), finns det alltid risker att den som 

hanterar materialet gör misstag. På grund av det är det säkrare att granska 

originalhandlingarna som finns bevarade.  

 

En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är att materialet som ska granskas i 

undersökningen är ganska litet med tanke på hur stort själva arkivmaterialet är. På 

grund av det finns det en risk att viktig information om systemet missas. För att 

kunna utföra en undersökning så krävs det att det finns avgränsningar i materialet, då 

det helt enkelt inte finns tid eller utrymme att undersöka allt. Det material som har 

valts ut är så stort som det kan bli, med hänsyn till uppsatsens tids- och omfångskrav. 

För att hantera problematiken har jag försökt välja ut ett så varierat källmaterial som 

möjligt från de olika perioderna. Att undersöka materialet ur flera olika 

delfrågeställningar leder också till flera olika infallsvinklar kring materialet.    

 

Tidigare forskning 
 

I avhandlingen Folkets minnen. Tradition insamling i idé och praktik 1919-1964 

(2008) behandlar historikern Fredrik Skott folklivsrörelsens framväxt – från 

etnologiämnets pionjärer som under 1900-talets första hälft upprättade 

folkminnesarkiven och som inledde ett stort arbete med att samla in material, till den 

brytpunkt i ämnet som kom under 70-talet då etnologin gick från studier och 

insamlande av bondekulturens folkloristik till att mer fokusera på samtiden (Skott 

2008, s. 14ff). Utgångspunkt i studien är att kritiskt undersöka den rådande bilden av 
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det äldre traditionsmaterialet, som i och med brytningen på 1970-talet ofta framställs 

som en konsekvens av de konservativa, elitistiska och idealiserande 

insamlingsprojekten (Skott 2008, s. 21ff). Skott anser att en konsekvens av den 

rådande bilden av de äldre traditionsarkivens verksamheter är att uppteckningarna i 

samlingarna upplevs som ensidiga och tendentiösa, och därmed svåranvända som 

historiska källor. Han ställer sig frågande till om de äldre samlingarna verkligen är 

genomsyrade av dåtidens borgerliga tankar om folket och det förgångna, som är ett av 

huvudargumenten mot det äldre materialet, eller om det snarare handlar om att de 

idag rådande föreställningarna om traditionsarkiven är lika färgade av ideologier 

(Skott 2008, s. 25ff). Han anser således att det finns anledning till att ideologikritiskt 

granska traditionsarkivens verksamheter med ett neutralt synsätt. I avhandlingen 

prövar författaren kritiskt den nuvarande bilden av det äldre traditionsmaterialet som 

resultat av ett enhetligt och borgerligt projekt. Utöver det redogör han för 

insamlingsverksamhet i idé och praktik. Det övergripande syftet för studien är att 

fördjupa förståelsen för traditionssamlingarna och deras tillkomstprocesser (Skott 

2008, s. 25f). Fokus i avhandlingen ligger således på traditionsarkivens 

insamlingsverksamheter och det material som skapades utifrån detta. 

Folkminnesarkivet i Lund, som senare blev Folklivsarkivet, är en av 

pionjärverksamheterna som avhandlingen redogör kring (Skott 2008, s. 51ff). Skott 

tar även upp realkatalogen som inhystes vid Västsvenska folkminnesarkivet 1922, 

och som kan ses som en föregångare till Folklivsarkivets realkatalog. 

 

En av kritikerna till de gamla insamlingsprojekten som Skott skriver om är arkivarien 

och etnologen Agneta Lilja. I sin avhandling Föreställningen om den ideala 

uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – ett 

exempel från Uppsala 1914-1945 (1996) undersöker hon den tidiga verksamheten vid 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, vilket även är hennes arbetsplats. Idén till 

avhandlingen uppkom under Liljas arbete med att sakregistrera material rörande den 

svenska folkkulturen (Lilja 1996, s. 11). Hon började fundera på varför hon inte 

kände igen sig i det äldre materialet, som enligt henne, påminde mer om innehållet i 

folksagor än som verklighetsförankrad dokumentation.  

 

Borde inte jag, som arbetade med uppteckningar om den svenska 

folkkulturen och som själv sedan generationer är svensk, ha stor 

förståelse och känna igen mig, särskilt som det som berättades om 

den svenska kulturen inte var mer än 100-120 år gammalt?  

 

                     (Lilja 1996, s. 11). 

 

Efter lite forskning i samlingarna upptäckte hon vad det var som fattades: hennes 

egen historia, det vill säga arbetarklassens, som knappt fanns belagd i arkivets 

materialsamlingar. Tillsammans med barnens och kvinnornas specifika historia, 

konflikterna och motsättningarnas med mera, tycktes arbetarklassen ha prioriterats 

bort – vilket är anmärkningsvärt då det trots allt är en stor och omfattande del av den 

folkliga kulturen (Lilja 1996, s. 11ff). Istället finns det förtecknat i arkivet otaliga 

berättelser om bondekulturen och alla dess beståndsdelar, som förmedlats till arkivet 

av exempelvis präster, lärare, bönder och studenter. På grund av att Liljas egen 

historia inte verkade finnas representerad i materialet blev hon intresserad av att 
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granska arkivet för att få reda på varför och hur endast en liten del av folkkulturen har 

blivit representativt. Hon kallar det själv för ”en ideologikritisk studie av arkivets 

självuppfattning att det genom flitigt samlande och ordnande dokumenterat svensk 

folkkultur” (Lilja 1996, s. 12). Syftet med avhandlingen är att beskriva 

föreställningen om den ideala uppteckningen. Hon vill visa hur den ideala 

uppteckningen, vilket Lilja betraktar som en konstruktion, såg ut – både idémässigt 

och i praktiken – samt hur den producerades som ett resultat av en slags 

överenskommelse mellan arkivet och upptecknarna (Lilja 1996, s. 13). Författaren 

utgår från hypotesen att det inte var verkligheten ur alla aspekter som 

dokumenterades, utan snarare ett urval av traditioner som av någon anledning sågs 

som särskilt viktiga att ta tillvara på. Hon vill även ta reda på vad som valdes, varför 

urvalet gjordes och vilka konsekvenser det fick (Lilja 1996, s 13ff). En del av 

analysen tar upp hur materialet katalogiserades. Här har realkatalogen, och framförallt 

samarbetet med Folkminnesarkivet 7 en stor roll (Lilja 1996, s. 161ff). Realkatalogen 

som användes vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala (nu dialekt- och 

folkminnesarkivet) utvecklades i samarbete med just Folkminnesarkivet i Lund (Lilja 

1996, s. 161ff). Avhandlingen kan dels vara av intresse för att se likheter mellan 

realkatalogen jag skall studera och den som studeras i avhandlingen, men även för att 

få mer information kring under vilka omständigheter katalogen växte fram. Det finns 

även intressanta aspekter av just materialet, och insamlandet av det, som Lilja 

undersöker.  

 

Etnologen Jonas Frykman skriver i sin artikel ”Folklivsarkivet, frågelistorna och 

forskningen” (1988) om arkivets verksamhet och funktion. Realkatalogen, med 

tillhörande lappkatalog, berörs övergripande i artikeln. Frykman tar dels upp 

bakgrunden till hur katalogen skapades och dels hur materialet tillgängliggjordes 

genom systematiken (Frykman 1988, s. 91f). Författaren poängterar att det krävdes 

stor kunskap och mycket arbete för att registrera material i arkivet. Det krävdes även 

att den som sökte i systemet behärskade det, vilket på ett sätt exkluderade människor 

som inte var insatta (Frykman 1988, s. 91f). Stycket som berör realkatalogen och dess 

systematik är väldigt kortfattad, och fungerar som introduktion för att läsaren ska får 

en liten inblick till hur materialet hanterades på arkivet. Fokus i artikeln ligger 

framförallt på hur material till arkivet skapades. Frykman tar upp arkivets närhet till 

ämnet etnologi, och på vilka sätt etnologerna samlade in material till arkivet genom 

framförallt intervjuer och frågelistor (Frykman 1988, s. 92ff).  
 

Etnologen Anders Salomonsson skriver i sin artikel ”Kulturdokumentation i ord och 

bild” (1988) om Folkminnesarkivets tidiga verksamhet. Artikeln tar sin utgång i 

1900-talets dokumentationsverksamhet för att redogöra kring dess huvudsakliga 

syfte, vilka som utförde dokumentationerna samt hur det gick till och hur det 

utvecklades. Precis som Lilja (1996) skriver Salomonsson att arbetarklassen och 

städerna valdes bort för att prioritera bondesamhället och landsbygden i de äldre 

insamlingarna. Salomonsson är dock, till skillnad från Lilja, inte kritisk till detta. Han 

menar istället att det var en prioritering av upptecknarna att, i form av den sista 

generationen som hade chansen, så snabbt som möjligt försöka rädda spillrorna av 

den äldre bondekulturen som höll på att dö ut (Salomonsson 1988, s. 57f). Att det 

                                                 
7 Folklivsarkivet benämndes från början Folkminnesarkivet. Folkminnesarkivet i Lund och Folklivsarkivet i Lund 

är således samma arkiv, fast med olika namn.   
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som samlades in framställde allmogen i bästa möjliga dager förklarar Salomonsson 

med att den tidiga dokumentationsverksamheten influerades av nationalromantiken: 

 

Som namnet antyder var nationalromantiken romantisk, och det var 

nationens ära och historia som var föremål för romantiseringen. 

Det var också en orolig tid med hastig industrialisering och 

urbanisering och stora sociala förändringar i samhället; och vad 

var då bättre förebilder än rättrådiga och förnöjsamma bönder. 

Det låg således ett samhälleligt intresse i att betona dessa ideal, 

och därför var det böndernas kultur som först fann vägen till 

arkiven och museerna.  

 

      (Salomonsson 1988, s. 57f). 

 

Författaren är således positivt inställd till den tidiga insamlingsverksamheten, vilket 

kontrasterar sig mot Liljas avhandling. Detta syns tydligt i fortsättningen av artikeln 

där han anser att svenskarna borde vara stolta över den tidiga dokumentationen av 

folkkultur, framförallt när den belyses utifrån internationella processer. Till skillnad 

från många andra länder var den tidiga folkkultursdokumentationen regional och väl 

fördelad över landet vilket har medfört att materialet, trots de nämnda bristerna, är 

relativt varierat (Salomonsson 1988, s. 58). Fortsättningsvis går Salomonsson in på 

hur de första fältinsamlingarna gick till och hur de utvecklades. Det ligger mycket 

fokus på de som utförde insamlingarna – alltså de så kallade upptecknarna – samt hur 

allt finansierades och organiserades. Metoder för att samla in material tas även upp i 

artikeln. Frågelistorna utgör ett långt kapitel i artikeln. Fokus ligger främst på hur de 

från början skapades och hur de samlades in, men det finns även kortare information 

kring vad de innehöll samt hur detta förändrades med tiden. Salomonsson har även 

med ett kortare kapitel som berör hur materialet registrerades i arkivet. Det fanns flera 

olika arkivserier som registrerade material på olika sätt. Fotografier förtecknades 

exempelvis i ett topografiskt register. Realkatalogen tas upp lakoniskt där information 

kring hur det utvecklades tar upp mest plats. Salomonsson skriver även att katalogen 

består av cirka 5000 slagord som hänvisar till omkring 300000 arkivkort som i sin tur 

tar upp information om uppteckningarna (Salomonsson 1988, s. 73). Det går dock 

inte att utläsa någon mer djupgående information kring realsystematikens 

uppbyggnad och funktion. 

 

Det finns ingen forskning som berör den nuvarande systematiken på Folklivsarkivet. 

De övergripande ämnena systemutveckling och databaser inom ABM-sektorn, och 

angränsande områden, finns dock representerat, främst genom uppsatser och artiklar.  

 

Ann-Sofie Arvidsson, historiker som också är arkivarie på statens kulturråd, skriver 

om bytet av arkivredovisningsmodell ur ett historiskt perspektiv i sin artikel ”Vad kan 

vi lära av det förflutna?” (2010). Många svenska arkiv, framförallt de som är 

kopplade till staten, arbetar idag med en övergång från det äldre arkivsystemet (det 

allmänna arkivschemat) till ett processorienterat arkivredovisningssystem (Arvidsson, 

2010). Skillnaden mellan dessa system kan lakoniskt beskrivas med att det allmänna 

arkivschemat är anpassat till pappersbaserad informationshantering, med fokus på 

handlingars yttre form eller funktion, medan processorienterad arkivredovisning 
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innebär att handlingar struktureras efter förvaltningens processer vilket medför att det 

är lättare att kombinera analoga och digitala dokument. Arvidsson argumenterar i sin 

artikel kring hur det förflutna kan, och bör, användas för att dra lärdomar vid 

införandet av ett nytt system. Hon anser att det ligger för mycket fokus på framtiden, 

medan det förflutna – där lärdom verkligen kan hämtas – hamnar i skymundan. 

Genom att granska Krigsarkivets förteckningsarbete från tiden kring sekelskiftet 1900 

exemplifierar författaren hur lärdomar i detta skeende kan aktualiseras för att 

underlätta införandet av processorienterad arkivredovisning i dagens arkiv. Syftet 

med undersökningen är således att visa att det är viktigt att granska det förflutna och 

ta lärdomar av det som redan har hänt inför framtidens utmaningar. Genom det som 

redan har hänt kan människan utvecklas till att hantera nutiden och framtiden 

(Arvidsson, 2010).   

 

I kandidatuppsatsen Implementering av verksamhetsbaserad arkivredovisning i 

statliga museimyndigheter (2012) skriver Monica Sargren om just den 

systemutveckling som Ann-Sofie Arvidsson tar upp i sin artikel. Sargren undersöker 

hur implementeringen av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 8 genomförs 

vid statliga myndigheter i Sverige. Fokus i undersökningen ligger på mindre 

organisationer, där ärendehanteringen är mer översiktsbar än i större.  Genom 

intervjuer med personal inom mindre museer som arbetar med att implementera 

redovisningsformen besvaras frågor som berör vilken status verksamhetsbaserad 

arkivredovisning har bland statliga myndigheter, hur utvecklingen upplevs, vilken roll 

den förväntas ha för digital arkivering och tillgängligheten på handlingar och hur 

förvaltningen av den nya arkivredovisningen planeras (Sargren 2012, s. 4f). Utöver 

intervjuer utförs även en fallstudie på myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters 

slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Syfte, frågeställningar och utförandet av 

studien ligger hela tiden mot nutid och framtid.   

 

Petrus Olofsson undersöker i sin kandidatuppsats Digitalisering av Analoga 

Informationssystem (2013) fördelar, nackdelar och interaktionsmöjligheter hos 

analoga respektive digitala system. Genom detta redogör författaren kring hur 

fördelaktiga egenskaper hos ett analogt system kan överföras till ett digitalt, vid 

systemutveckling. Undersökningen utförs på ett IT-företag som har problem med sin 

digitala systematik. Personalen på företaget anser att interaktions- och 

presentationsmöjligheterna inom systemet är för krångligt, vilket har lett till att de 

själva har utvecklat ett analogt system för uppgiftshantering (Olofsson 2013, s. 1). 

Ledningen inom företaget anser dock att det finns fördelar med att använda ett 

gemensamt digitalt system inom hela verksamheten, och vill genom det ha en 

undersökning kring hur det digitala systemet kan förbättras för att motivera de 

anställda till att använda det datorbaserade systemet framför det analoga. Genom 

intervjuer med personalen undersöker författaren, ur ett användarperspektiv, positiva 

och negativa aspekter av både det analoga och det digitala systemet för att genom 

resultatet diskutera hur det senare kan utvecklas inför framtiden. Blickfånget ligger 

således på hur två nutida system kan utvecklas för att hantera framtiden (Olofsson, 

2013).  

 

                                                 
8 Annat namn på processorienterad redovisning. Det är alltså samma redovisningsform som Ann-Sofie Arvidsson 

belyser i sin artikel. 
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Den nationella arkivdatabasen (NAD) ligger i blickfånget i flertalet uppsatser och 

artiklar. NAD, som är en förkortning av Nationell arkivdatabas, är en referensdatabas 

som samlar information kring arkiv inom Sverige (Riksarkivet, 2015). Databasen är 

utvecklad av Riksarkivet i syfte att tillgängliggöra information om arkiv och 

samlingar från hela Sverige på ett ställe. Databasen innehåller ett nationellt 

arkivbildarregister med information om Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven, 

kommun- och landstingsarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, 

museer, bibliotek med mera (Riksarkivet, 2015).  

 

Simon Bülow undersöker i sin masteruppsats Arkiven i NAD – vilka finns med? 

(2014) i vilken utsträckning det går att hitta arkivinstitutioners arkivbestånd genom 

NAD. Fokus ligger på enskilda, alltså privata, arkiv eftersom förekomsten av den 

sortens arkivmaterial är, enligt Bülow, som mest oförutsägbar och därmed mest 

svårsökt (Bülow 2014, s. 8). För att besvara de två frågeställningarna som behandlar 

vad och vem som avgör att ett enskilt arkiv finns med i NAD och vilka typer av arkiv 

som återfinns respektive saknas i databasen, använder Bülow kvalitativa intervjuer 

som forskningsmetod (Bülow 2014, s. 8; Bülow 2004, s . 20). Intervjuerna utförs med 

personal från olika kommunala arkivinstitutioner i Skåne, Blekinge och Halland. 

Fokus i undersökningen ligger således på hur NAD byggs upp och vilka arkiv som 

representeras i databasen.  

 

I masteruppsatsen Kvinnor ska veta sin plats i arkiven (2014) utför Hanna Lindgren 

och Kajsa Nilsson Early en komparativ metadataanalys av kvinnors närvaro i 

historiska arkiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synliga handlingar om och 

av kvinnor är i historiska arkiv, genom att ta utgångspunkt i två olika typer av 

kunskapsorganisatoriska system: Nationell arkivdatabas (NAD) och 

Handskriftssamlingarna på Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs Universitet 

(Lindgren & Nilsson Early 2014, s. 7f). Fokus i undersökningen ligger på hur dessa 

system fungerar för att söka upp information om kvinnor, hur de skiljer sig från 

varandra och vad det får för konsekvenser för hur material om eller av kvinnor blir 

sökbart (Lindgren & Nilsson Early 2014, s. 8). För att besvara frågeställningarna 

används två metoder. Komparativ metadataanalys används för att jämföra i vilken 

utsträckning handlingar om eller av kvinnor tillgängliggörs i de båda systemens 

sökfunktioner (Lindgren & Nilsson Early 2014, s. 30). Jämförelsen utgår från ett 

empiriskt material som består av analyser av systemens historik, uppbyggnad och 

syfte. Utöver det används även resultatet från tester och sökningar i de båda systemen 

som underlag (Lindgren & Nilsson Early 2014, s. 30). För att komplettera resultatet 

från komparationen används även kortare intervjuer med ansvariga vid de båda 

arkiven (Lindgren & Nilsson Early 2014, s. 31). Systemens historia berörs således i 

undersökningen, dock ligger inget fokus på relationen mellan dåtid och nutid. Istället 

inriktar sig författarna mot hur systemen ser ut och används idag, med utgångspunkt i 

genusteori. De använder även arkivteori som utgångspunkt, för att undersöka vilket 

ansvar arkivarier har för kvinnors sökbarhet i arkiven (Lindgren & Nilsson Eearly 

2014, s. 22ff).  De rådande strukturerna i NAD och Kvinnohistoriska samlingarna 

diskuteras och problematiseras ingående i uppsatsen. Ur problematiseringarna 

kommer författarna med en hel del förslag kring hur systemen, och de som arbetar 

med dem, kan utvecklas för synliggöra material om och av kvinnor inför framtiden. 
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Den tidigare forskningen utgår således från ämnets uppkomst med fokus på 

pionjärerna inom etnologi och folklivsforskning samt deras arbete med att samla in 

material och grunda de första samlingarna. Både kritik och hyllningar kring denna 

verksamhet finns representerat i forskningen. Realkatalogen berörs en hel del i 

studierna, där historiken och dess ursprungliga funktion och utformning lyfts fram. 

Utgångspunkt i dessa undersökningar är dock realkataloger som inhysts på andra 

arkiv än Folklivsarkivet i Lund, såsom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

(Lilja, 1996) samt Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg (Skott, 2008). I dessa 

studier nämns Folkminnesarkivet i Lund endast i periferin, som en del i utvecklingen 

av katalogerna, men det finns ingen forskning som lägger fokus på hur 

Folklivsarkivet byggde upp en systematik kring realkatalogen. Det finns dock kortare 

artiklar som tar upp Folklivsarkivets realkatalog men dessa är lakoniska och tar 

endast, genom ett fåtal meningar, upp fakta såsom antal realrubriker och arkivkort i 

systemet. Det finns även forskning som tar upp metoder för att samla in material till 

arkiven. Fokus ligger ofta på vilka det var som utförde insamlingarna och vilka 

metoder de använde sig av. Det finns dock ingen forskning som djupgående 

analyserar handlingarnas innehåll samt hur de registrerades och tillgängliggjordes 

genom systematiken.  

 

Det finns ingen forskning som redogör kring den nuvarande textdatabassystematiken 

som Folklivsarkivet använder sig av. Stor del av forskningen inom ämnet databaser 

och systemutveckling fokuserar på hur personal ser på system och 

systemförändringar. Det förflutna tas sällan upp i dessa uppsatser, utan istället ligger 

blickfånget på nutid mot framtid, precis som Ann-Sofie Arvidsson (2010) 

problematiserar i sin artikel.  

  

Studien som utförs i uppsatsen kommer att fylla den lucka som finns i forskningen. 

Folklivsarkivets realkatalog, dess funktion och material kommer att analyseras och 

diskuteras ingående, vilket fyller luckorna som finns då den tidigare forskningen 

antingen fokuserar på andra realkataloger, där Folklivsarkivet endast nämns i 

periferin, eller är ytliga och kortfattade. Textdatabassystemet kommer att analyseras 

för första gången i en akademisk studie, och fokus kommer inte endast att ligga på 

framtiden utan både det förflutna, nutid och framtid kommer att beröras i uppsatsen 

vilket ämnar fylla den lucka som Ann-Sofie Arvidsson (2010) diskuterar i sin artikel. 

Intervjuer med personal kommer inte att göras, då det redan finns mycket forskning 

som berör hur personal inom olika institutioner ser på databaser, system och 

systemutveckling.     
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Resultat 

För att besvara frågeställningen ”Hur har den nuvarande systematiken som används 

på Folklivsarkivet influerats av det äldre realkatalogssystemet?” diskuteras tre 

stycken faktorer (delfrågeställningar) inom fallet Folklivsarkivet. Fallet undersöks 

utifrån två olika tidsperioder; period 1 (1930-1960-talet) med fokus på 

realkatalogssystematiken, och period 2 (1991-idag) där textdatabassystematiken 

ligger i blickfånget. Varje faktor inom fallet diskuteras ingående, i enlighet med 

metoden. Först presenteras information kring varje period för sig, med utgångspunkt i 

faktorn som diskuteras, sedan jämför dessas likheter och skillnader. Efter att alla 

faktorer har undersökts analyseras resultatet med utgångspunkt i den övergripande 

frågeställningen. Här appliceras den stigberoende analysen för att utröna hur den 

nuvarande systematiken har influerats av det äldre realkatalogssystemet.    

 

Faktor 1 - Hur är de båda systemen uppbyggda? 
 

 

Period 1: 1930 – 1960-talet (realkatalogssystemet) 
 

Realkatalogen utvecklades i ett samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund och 

Landsmålsarkivet i Uppsala under 1930-talet (Lilja 1996, s. 161ff). Redan 1928 hade 

ett begränsat register, som byggdes upp efter studier av liknande folkloristiska arkiv, 

utarbetats i Uppsala. Detta tidiga sakregister innehöll endast tre stycken stora 

huvudgrupper – Folktro, Folkdiktning och Folksed – som med hjälp av undergrupper 

indelade materialet (Lilja 1996, s. 163ff). En omarbetning av sakregistret gjordes i 

början av 1930-talet, och det är denna omarbetning som stod till grund för skapandet 

av realkatalogen. I slutet av 1933 kontaktade Herman Geijer, som 1914 hade grundat 

Landsmålsarkivet, lundaetnologen Sven Liljeblad. Denne var lärjunge till Carl 

Wilhelm von Sydow, som 1913 grundade Folklivsarkivet (Lilja 1996, s. 161). 

Liljeblad fick i uppdrag att granska det allmänna sakregistret för att komma med 

förslag på hur det kunde utvecklas. Genom grundliga studier av de existerande 

katalogkorten och originalhandskrifterna i koppling till systemet kom Liljeblad fram 

till att mycket fattades och att registret var alltför begränsat och inkonsekvent för att 

kunna representera ämnets omfång såväl som innehåll (Lilja 1996, s. 161ff). Ett år 

senare presenterade Liljeblad tillsammans med Geijer och Åke Campbell, som var en 

annan etnolog med åsikter kring hur registreringen skulle ske, ett manuskript med 

namnet ”Förslag till systematisk indelning av Landsmålsarkivets 



 

 27 

folkminnessamlingar” (Lilja 1996, s. 168). Det övergripande målet med katalogen 

som presenterades var att allt material som samlades in skulle kunna registreras, 

vilket innebar att systemet nödgades vara så omfattande och detaljerat som möjligt. 

Efter att manuset hade skickats runt till andra institutioner inom Norden reviderades 

det för att senare användas för att registrera material på både Folkminnesarkivet i 

Lund och Landsmålsarkivet i Uppsala (Lilja 1996, s. 169ff). 

 

Genom realkatalogen registrerades material utefter förbestämda avdelningar som 

tilldelats specifika signum. Allt som allt finns det 19 stycken huvudavdelningar, med 

signumen A till S:  

 

A. Bebyggelse och bosättning 

B. Näringar och hushållning 

C. Samfärdsel och handel 

D. Samhället  

E. Människan 

F. Naturen 

G. Läkekonst 

H. Tid och tidsindelning 

I. Folktrons och folksedens allmänna former och kategorier 

J. Mytologisk tradition 

K. Historisk tradition 

L. Individuella tankar och memorat 

M. Diktning 

N. Musik 

O. Idrott, dramatik, lek och dans 

P. Spel, vadhållning, lottning, leksaker 

Q. Bildande konst 

R. Främmande folkstammar inom landet 

S. Svensk kultur i utlandet 

 

(Folklivsarkivets realkatalog, s. 1)  

 

Under varje huvudavdelning finns ytterligare finindelningar för att systemet skulle bli 

så sökbart som möjligt. Underkategorierna benämns med romerska siffror. Under 

huvudavdelningen ”A. Bebyggelse och bosättning” (Folklivsarkivets realkatalog, s. 1) 

finns det åtta stycken underkategorier – I till VIII. Underkategori I innehåller ”Första 

bebyggelse”, II innehåller ”Bygden och bygdelaget” och så vidare (Folklivsarkivets 

realkatalog, s. 2ff). Under dessa kategorier finns det ännu finare fördelningar som 

först benämns med siffror och sedan med bokstäver. Dessa kan benämnas som 

undergrupper. Exempel: 

 

A. Bebyggelse och bosättning 

        I. Första bebyggelse. Typologi.  

                1. Kolonisation 

                2. Immigration 

                3. Bebyggelsesägner 

       II. Bygden och bygdelaget 

                1. Bygd och obygd 
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                2. Bygdeindelningar och benämningar 

   a. Indelningar och benämningar på bygder, städer, orter och 

         gårdar 

   b. Benämningar på invånare. (Efter födelseort) (Indigenatsnamn).  

   c. Sockenboöknamn. Öknamn på stadsbor. Svealand, Götaland,  

         Norrland 

(Folklivsarkivets realkatalog, s. 2) 

 

Katalogen går således från övergripande huvudavdelningar till mer finfördelade 

underkategorier och sedan vidare till ännu djupare finfördelning. Det finns en stor 

variation kring hur många kategorier som varje huvudavdelning innehåller. Den 

huvudavdelning som innehåller minst antal underkategorier är ”L. Individuella tankar 

och memorat” (Folklivsarkivets realkatalog, s. 155), som endast består av två 

underkategorier som finfördelas med ytterligare ett fåtal grupper – allt som allt upptar 

”L” ungefär en fjärdedels sida i den 191 sidor långa realkatalogen (Folklivsarkivets 

realkatalog, s. 155). Den huvudavdelning som upptar mest plats i katalogen är ”B. 

Näringar och hushållning”, som upptar 17 sidor (Folklivsarkivets realkatalog, s. 6ff). 

Under ”B” finns det visserligen endast nio (IX) underkategorier, men dessa 

finfördelas väldigt utförligt med både siffror och bokstäver (Folklivsarkivets 

realkatalog, s. 6ff). Enligt Jonas Frykman finns det sammanlagt över 5000 

systematiskt ordnade kategorier i systemet (Frykman 1988, s. 91). 

 

I realkatalogen finns även korshänvisningar mellan de olika avdelningarna och 

kategorierna. Korshänvisningssystemet består av kortare referenser till andra delar av 

katalogen där det finns samband. Referensen, eller hänvisningen, består av tre 

bokstäver Jfr – som kan antas stå för jämför – och sedan signumet till 

huvudavdelningen, den romerska siffran till underkategorin och vid behov ytterligare 

information till de mer finfördelade underkategorier som benämns med siffror och 

bokstäver. Exempel: 

 

H. Tid och tidsindelning 

       I. Tideräkning 

              2. Tidmätning. Jfr F I:3. 

 

(Folklivsarkivets realkatalog, s. 103) 

 

Vid tidmätning finns det alltså en hänvisning till huvudavdelning F, underkategori I 

och undergrupp 3: 

 

F. Naturen 

       I. Himlen och väderleken 

               3. Solen. Jfr H 1:2 9 

 

(Folklivsarkivets realkatalog, s. 69) 

                                                 
9 I katalogen finns det fler hänvisningar mellan just solen och andra undergrupper. Jag valde att i exemplet endast 

skriva ut referensen till tidmätningen då det endast är den som är intressant i sammanhanget. Detta gör det även 

tydligare för läsaren. De exempel som jag har tagit upp i uppsatsen är alltså inte direktcitat ur realkatalogen, utan 

jag har tagit mig friheter att försöka göra det så tydligt för läsaren som möjligt.  
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Det finns således en hänvisning mellan tidmätning och solen, vilket visar på att det 

finns ett samband mellan dessa. Korsreferenserna möjliggjorde, enligt Agneta Lilja, 

att en sökt företeelse kunde exemplifieras ur flera olika aspekter och infallsvinklar 

(Lilja 1996, s. 169). Hänvisningar infördes så fort ett samband mellan avdelningar 

och kategorier kunde observeras, och användes för att hålla samman de skilda delarna 

(Lilja 1996, s. 169). Korshänvisningarna kan således ses som ett sätt att skapa 

enhetlighet i systemet.    

 

I slutet av perioden, och framförallt under åren mellan period 1 och 2, gjordes en hel 

del försök för att anpassa katalogen i takt med etnologiämnets utveckling där fokus 

skiftade från dåtidens bondekultur till samtiden, och där arbetarklassen och stadslivet 

fick mer och mer utrymme i forskningen (Folklivsarkivet, 2015a; Skott 2008, s. 16).   

 

För att materialet skulle bli sökbart användes en så kallad lappkatalog. Lappkatalogen 

tog sin utgångspunkt i realkatalogens systematik, där registeruppgifter, såsom vilken 

kategori (realrubrik) som materialet tillhörde, fördes in. Korten anger både nyckelord, 

genom de olika kategorierna som återfinns i realkatalogen, samt var i arkivet 

dokumenten återfanns genom accessionsnummer. Innehållet på arkivkorten är så 

kallad metadata. Metadata kan förklaras som data om data, och det beskriver 

informationen för användning (Gilliland, 2008; Gill, 2008). Det kan exempelvis 

innebära identifiering, sökning och hantering av resursen. Ett dokument kunde bli 

sökbart genom flera arkivkort, som tog upp olika aspekter av materialet (se sida 39 

och sida 40 för exempel). Lappkatalogen blev således ett analogt söksystem, där 

forskaren bläddrade bland korten för att hitta referenser till material som kunde vara 

av intresse, för att sedan genom informationen på kortet söka upp materialet i arkivet 

(Frykman, 1988). Jag återkommer till lappkatalogen och arkivkorten längre fram, då 

jag diskuterar hur material tillgängliggjordes genom systemet.    

 

  

Period 2: 1991 – idag (textdatabassystematiken)  
 

Databasprogramvaran som Folklivsarkivet använder sig av heter CDS/ISIS, som står 

för Computerised Documentation Service/Integrated Set of Information Systems 

(Storti, 2004). Programvaran utvecklades 1985 av UNESCO i syfte att tillgodose 

behovet av att effektivisera informationshanteringen, i framförallt utvecklingsländer, 

genom att använda modern (för 1985) och relativt billig teknik (Storti 2004, s. 2). 

CDS/ISIS är en icke-numerisk informationslagrings- och erhållningsprogramvara, 

som främst avser strukturera textbaserade databaser (Storti 2004, s. 2). Genom 

programvaran kan användarna skapa databaser, och inom databaserna skapa poster 

som innehåller metadata till arkivhandlingarna (Storti 2004, s. 8). Det är alltså inte 

arkivhandlingar som sparas inom databasen, utan snarare sökvägar till dem. Posterna 

kan innehålla flera olika sökingångar. Vid skapande eller redigering av en post 

erbjuds användaren ett femtiotal olika fält som kan fyllas i med information kring 

arkivhandlingen som posten ämnar tillgängliggöra. Ifall de förbestämda fälten inte 

räcker till kan användaren skapa egna fält. Programvaran erbjuder således användarna 

att själva utforma varje databas. Detta görs genom valfrihet kring vilka fält som skall 

ingå, vilka fält som skall vara sorterbara, vilka fält som skall vara sökbara och hur 
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innehållet i en post skall presenteras (Storti 2004, s. 8ff). Det finns således flera olika 

sätt att använda sig av programvaran, och det är användarna som bestämmer vad som 

skall ingå i databasen och hur innehållet skall presenteras, i enlighet med 

aktörsperspektivet. Detta medför att det dels finns en stor variation i hur olika arkiv 

använder sig av CDS/ISIS, men det kan även finnas skillnader mellan databaser inom 

ett arkiv. Innehållet i en databas behöver alltså inte presenteras på samma sätt som 

innehållet i en annan, vilket gör att det är en väldigt flexibel programvara att bygga 

upp ett system kring (Storti, 2004).  

 

Olika delar av arkivbeståndet görs sökbara i skilda databaser. 10 Poster som hör till 

material som tillhör Skånes musiksamlingar struktureras i en databas som heter 

MUSIK, medan poster till traditionsuppteckningar, intervjuer och svar på frågelistor 

struktureras i databasen M-ARK (Manuskriptarkivet). Det finns även databaser för 

äldre material. En databas, som benämns REAL, innehåller avskrifter av 

realkatalogen och kan ses som en digital version av den. Till Manuskriptarkivet hör 

även en äldre del, benämnd ARK, där poster inriktade mot material från 1913-1990 

inhyses. Det finns ett tydligt samband mellan ARK och M-ARK då accessionsnumren 

kopplade till handlingar som registreras i den senare systematiken fortsätter där det 

äldre materialet slutar. När jag på praktiken arbetade med att lägga in material i M-

ARK var jag tvungen att ersätta förutbestämda accessionsnummer som programmet 

erbjöd med arkivets egna accessionsnummer, som sammankopplar äldre och nytt 

material.  Utöver dessa finns det även databaser för gårdsuppmätningar (G-ARK), 

avskriftsarkivet (AARK) och fotografier (BARK). Det finns ingen möjlighet att 

kombinera de olika databaserna med varandra, utan alla presenteras självständigt 

(Sjögård, 2004; Storti, 2004).    

 

Trots att programvaran erbjuder många möjligheter använder Folklivsarkivet endast 

ett fåtal fält när posterna skapas. Det fält som främst används är ett som kallas för 

Fritext. Genom fritextfältet läggs nyckelord från dokumenten in. Antalet nyckelord 

varierar, men oftast brukar det inte förekomma fler än 10 stycken per post. 

Nyckelorden blir genom detta sökbara i databasen, och fungerar således som 

sökingångar till dokumenten. I kapitlet som berör tillgänglighet och sökbarhet 

diskuteras posterna mer ingående.   

 

 

Likheter och skillnader 
 

Den största, och kanske mest självklara, skillnaden mellan de båda systemen är att det 

ena är analogt medan det andra är digitalt. Realkatalogen består av en maskinskriven 

katalog som innehåller olika avdelningar, kategorier och grupper. För att göra 

systemet sökbart kopplades till realkatalogen, en lappkatalog med arkivkort som 

innehåller metadata till arkivets handlingar. I den nuvarande systematiken registreras 

information om allt material digitalt i olika databaser. Materialet blir sökbart genom 

de poster som finns i databaserna. Posterna kan ses som en typ av digitala arkivkort, 

som innehåller metadata för att göra handlingarna sökbara. Det finns alltså en likhet i 

                                                 
10 Databaserna finns tillgängliga för sökning genom arkivets hemsida: http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/
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hur det analoga och det digitala systemet använder metadata för att göra handlingar 

sökbara.  

 

En annan likhet mellan systemen är användandet av nyckelord för att skapa 

sökbarhet. Det finns dock skillnader i hur detta tillämpas. I systematiken som 

byggdes upp kring realkatalogen användes de olika avdelningarna, kategorierna och 

grupperna som en typ av nyckelord. Materialet gjordes sökbart genom att de 

placerades under de rubriker som passade. En intervju eller uppteckning som 

exempelvis berör regnbågen blev sökbar genom att den placerades under realrubriken 

”Regnbågen”. Denna rubrik återfinns under huvudkategori ”F. Naturen”, 

underkategori ”1. Himlavalvet” och avslutningsvis grupp ”C. Regnbågen” 

(Folklivsarkivets realkatalog, s. 69). En forskare som sökte bland arkivkort som hörde 

till denna grupp hittade alla kort kopplade till dokument som berör regnbågen.  

Regnbågen, och alla andra rubriker som kopplades till dokument, kan således ses som 

nyckelord, då de på samma plats samlade arkivkort som berörde området. I den 

nuvarande systematiken skrivs nyckelord i fritextfältet. Nyckelorden används på 

samma sätt som i realkatalogen: söker användaren på regnbågen så kommer alla 

poster som har regnbågen som nyckelord upp. Nyckelorden fungerar alltså som en 

filtrering för att göra systemet sökbart och för att skapa samband mellan posterna. 

Skillnaden mellan systemen i detta hänseende är dock att det förekommer fler 

nyckelord per post i dagens system än vad som var fallet i det äldre. En post kan 

innehålla flertalet nyckelord från dokumenten. Det är dock sällan de överstiger 10, 

vilket gör att handlingarna kan göras sökbara ur flera olika aspekter. En intervju som 

handlar om regnbågen kan exempelvis synliggöras med nyckelorden regnbåge, 

himlavalvet, naturen, regn, himlafenomen, färger och så vidare. I 

realkatalogssystemet fanns det bara en ingång per arkivkort. Flera olika arkivkort 

kunde dock beröra samma dokument, fast med olika ingångar beroende på vad och 

hur dokumentet såg ut. Funktionen av arkivkorten/posterna är således densamma, 

men i det nuvarande systemet finns all information samlat på en post, medan de äldre 

delade upp information om handlingen på olika arkivkort.     

 

En annan skillnad mellan systemen är att realkatalogssystemet framstår som mer 

enhetligt än vad databassystematiken gör. Den nuvarande systematiken är uppdelat i 

flera olika databaser, som inte går att kombinera med varandra. Detta kan skapa 

problem vid material som överlappar, eller ifall den som söker i systemet inte vet var 

och hur hen skall gå tillväga för att söka. Det blir således en känsla av fragment från 

olika databaser istället för en helhet, vilket hade varit önskvärt. I det gamla systemet 

fanns det en bättre enhetlighet i sökvägarna. Brukaren behövde inte gå mellan olika 

versioner av systemet för att söka, utan hen behövde bara bläddra bland korten som 

representerade en helhet. De olika delarna i realkatalogen sammanfogades genom 

korsreferenser, något som inte finns mellan de olika databaserna. Försök till 

enhetlighet i den nuvarande systematiken finns dock, främst inom Manuskriptarkivet 

där äldre och nyare material utgår från samma typ av överlappande 

accessionsnummer 
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Faktor 2 - Vilket material registreras i systemen? 
 

Period 1: 1930 – 1960-talet (realkatalogssystemet) 
 

Vid grundandet av Folklivsarkivet var det huvudsakliga syftet att samla in och bevara 

kunskaperna kring den gamla bondekulturen (Salomonsson, s. 57f ; Skott 2008, s. 

14f). Studenter skickades ut på landsbygden för att intervjua människor. Fokus i 

berättelserna låg på folkloristik och andlig kultur. Folkminnesupptecknarna, som de 

kallades, var angelägna om att få in ålderdomliga kulturdrag för att rädda den äldre 

folkkulturen medan det ännu fanns människor kvar i livet som kunde berätta om den 

(Salomonsson, s. 57ff; Skott 2008, s. 14ff). När realkatalogen introducerades 

användes uppteckningar, intervjuer och frågelistor som redskap för att samla in 

material. Resultaten av dessa registrerades i realkatalogen, som gjorde varje handling 

sökbar och tillgänglig utifrån en eller flera olika aspekter.   

 

En uppteckning är en anteckning eller nedskrift som görs för att bevara en levande 

tradition (Salomonsson 1988, s. s. 58ff). Det kan exempelvis utföras för att bevara en 

folkvisa genom att skriva ner noterna till den. I arkivbeståndet som systematiserades 

med hjälp av realkatalogen finns det mängder av folkvisor som bevarats på detta sätt. 

Utöver visor kan även en uppteckning bestå av skriftliga vittnesbörden från olika 

händelser eller skeenden (Salomonsson 1988, s. 58ff). I arkivet finns det exempelvis 

uppteckningar som behandlar slåtterarbetet (M 6743; M 6445).   

 

Frågelistor introducerades 1932 och skulle fungera som ett komplement till de andra 

insamlingsformerna (Salomonsson 1988, s. 67ff). Frågelistorna skickades ut till 

bygdemeddelare, eller ortsmeddelare, på olika platser i södra Sverige (Salomonsson 

1988, s. 68ff). Dessa listor var tematiskt uppbyggda, vilket skiljer dem från både 

uppteckningar och intervjuer som kunde innefatta vad som helst inom ämnet. 

Frågelistorna torde även ha inneburit att mer material kunde samlas in utan att 

arbetsbördan för upptecknarna ökade. Vid granskning av svaren från frågelistorna är 

det tydligt att det till en början inte bara var en persons upplevelser som redovisades, 

utan snarare flera. Ett exempel på detta är M 6516, där meddelaren utgick från ”Luf 2 

– Lekar och idrotter” från 1933, för att dels besvara vissa frågor själv och dels 

intervjua flera andra inom bygden (Berga socken i Småland). Resultatet är flera 

ingående frågelistsvar som presenteras i ett 104 sidor långt dokument (M 6516). 

Denna iakttagelse bekräftas av Anders Salomonsson, som skriver att tanken med de 

så kallade bygdemeddelarna var att de inte bara skulle redovisa egna kunskaper och 

erfarenheter utan även uppgifter från trakten – genom att exempelvis besöka och 

fråga ut de äldre kring temat som den aktuella frågelistan behandlade. För arbetet fick 

meddelarna ekonomisk ersättning (Salomonsson 1988, s. 68). Det förekom dock även 

att meddelare självständigt besvarade frågeställningarna, något som blev vanligare 

och vanligare under periodens gång. Till en början inriktade sig tematiken på 

frågelistorna mot folkloristiken och den andliga kulturen, detta för att det var det 

folkminnesupptecknarna var mest angelägna om att få in (Salomonsson 1988, s. 57f). 
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Från och med 1936 började dock materiella företeelser få större plats i frågelistorna. 

Det syns tydligt i materialet att intresset för att studera den materiella kulturen ökade 

vid denna tid, vilket ledde till att insamlingarna vidgades till att innefatta metoder, 

samt redskap, inom jakt, fiske, hantverk, jordbruk och bebyggelse. Även boende och 

sociala förhållanden var av intresse. Under 40- och 50-talet fick den materiella 

kulturen allt större plats, men det fanns fortfarande ett tydligt intresse kring den 

andliga delen av folkkulturen.  

 

Gemensamt för materialet som registrerades genom realkatalogens systematik är att 

det främst inriktar sig mot den gamla bondekulturen. Det finns dock undantag. Två 

frågelistor från perioden inriktar sig exempelvis mot herrgårdskultur, och en frågelista 

handlar om stadstraditioner (Luf 32; Luf 33; Luf 35). Anledningen till att dessa tre 

frågelistor, som tydligt bryter det tidigare mönstret där endast bondekulturen berörs, 

finns är enligt Salomonsson att den etnologiska forskningen vid denna tid mer och 

mer började intressera sig för andra grupper i samhället än bönderna (Salomonsson 

1988, s. 69f). Detta verkar dock inte ha fått något större genomslag då de övriga 97 

frågelistorna som sändes ut under perioden fokuserar på bönderna. Agneta Liljas 

(1996) kritik mot att arbetarklassen inte representeras i det äldre materialet är således 

applicerbart även på Folkminnesarkivets tidiga insamlingsverksamhet. I materialet 

som undersökts i denna uppsats har jag inte en enda gång stött på någon berättelse 

som handlar om arbetarklassen.  

 

Andra gemensamma drag i materialet är att fokus i berättelserna som nedtecknades 

ligger på dåtiden. Det är sällan samtiden berörs alls i handlingarna. Frågelistorna 

inriktar sig alltid mot hur meddelaren hade upplevt något, eller vad denne mindes från 

något specifikt. För att exemplifiera hur en frågelista utformades kommer nedan ett 

utdrag från ”Luf 2 – Frågor om lekar och idrotter”:  

 

Förr fanns det vissa tider för vissa lekar, även för sådana, som 

lektes inomhus, t ex vid julen. Vad minns Ni för jullekar? Beskriv 

noga så många gamla jullekar, Ni kommer ihåg och medtag alla 

detaljer! Lekte man endast för nöjes skull? Tog man vid julen tydor 

av vissa lekar? Vilka? Lekte man endast för att det var roligt eller 

fanns det lekar, som hade någon särskild betydelse, t ex för den 

kommande grödan? Vilka? Berätta så utförligt som möjligt!   

 

         (Luf 2, s. 1).  

 

På liknande sätt utformades de andra frågelistorna, vilket medförde att även svaren 

och berättelserna utgick från dåtid.             

 

Noterbart är att annat material såsom häradsundersökningar, bilder, fotografier, 

ljudupptagningar, uppmätningar, ritningar med mera även samlades in under perioden 

(Salomonsson 1988, s. 72f). Dessa registrerades dock genom andra system, som 

skapades innan den undersökta perioden, och ingick således i andra arkivserier 

(Salomonsson 1988, s. 72ff). Fotografier registrerades exempelvis i ett topografiskt 

system (Salomonsson 1988, s. 73ff). Dessa serier har tillgängliggjorts genom 
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databassystematiken, men det finns inget samband mellan materialet i realregistret 

och de övriga arkivserierna.  

    

 

Period 2: 1991 – idag (textdatabassystematiken)  
 

I dagens verksamhet används fortfarande frågelistor och intervjuer som metoder för 

att samla in material. Frågelistorna skickas ut till en grupp av fasta meddelare, som i 

sin tur skickar tillbaka svaren (Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 9). I början av 

perioden skickades frågelistorna ut via post, medan de i dag främst handlar om mail, 

där meddelarna ingår i en mailgrupp (utskick via vanlig post sker dock fortfarande i 

en del fall). Svaren, tillsammans med listorna, arkiveras och registreras. På så sätt 

fångas, beroende på frågelistans innehåll, olika delar av den folkliga kulturen som 

görs tillgänglig för framtiden (Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 11ff). Det finns 

inga restriktioner kring vem som kan bli meddelare – så kön, ålder, etnicitet, arbete 

med mera på respondenterna får gärna variera så mycket som möjligt då bredd i 

materialet är önskvärt från arkivets sida. Noterbart är dock att de flesta som besvarar 

frågelistorna är äldre, ofta pensionärer, och majoriteten av dessa är kvinnor 

(Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 12f). Personer med invandrarbakgrund är i 

klar minoritet bland de som besvarar listorna (Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 

13). Det är således en ganska homogen grupp av människor som besvarar 

frågelistorna. Frågelistorna skapas antingen av arkivet, kring något tema som är 

intressant att få in i samlingarna, eller i samarbete med ett forskningsprojekt 

(Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 14ff). Ett exempel på det senare är ”Luf 212: 

Mjölken och jag”, som gjordes i samarbete med Håkan Jönssons avhandlingsarbete 

om mejeriprodukter och som resulterade i Mjölk: en kulturanalys av mejeridiskens 

nya ekonomi (2005). Vid dessa samarbeten får arkivet in handlingar till beståndet 

medan forskaren får tillgång till arkivets breda distribueringsnät och genom detta 

material till undersökningen (Hagström & Marander-Eklund 2005, s. 14ff).   

 

Fokus i de frågelistor, med tillhörande svar, som har skickats ut under den aktuella 

perioden är främst samtiden. Frågorna i listorna utformas, för det mesta, så att svaren 

inriktas mot samtiden. För att exemplifiera hur frågorna ställs kommer nedan utdrag 

ur ”Luf 221 – På kyrkogården”, och ”Luf 239 – Hemmet”: 

 

Vilken eller vilka kyrkogårdar brukar du besöka? När var du där 

senast? Hur ofta brukar du besöka kyrkogården? Går du bara till 

släktens eller vännernas gravplatser eller passar du samtidigt på 

att ströva omkring på kyrkogården? Är det vissa dagar på året som 

du känner att besök är särskilt viktiga?  

 

      (Luf 221, s.1).  
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Var bor du? Är du nöjd med bostadens läge? Vilken typ av 

boendeform har du? Bor du i hyres-/bostadsrätt, 

andrahandsboende, radhus, villa, flerfamiljshus, studentrum, 

kollektiv? Delar du din bostad? I så fall med vilka?  

 

     (Luf 239, s. 1).  

 

Det finns dock undantag från dessa. Vissa frågelistor blandar frågor som inriktar sig 

mot samtid och dåtid. I en frågelista som handlar om Astrid Lindgren (Luf 229) ligger 

fokus på frågor om vad respondenten tycker om hennes författarskap, vilken av 

hennes karaktärer som är dennes favorit med mera. Det finns dock en fråga som 

inriktar sig mot barndomsminnen kopplat till Astrids böcker. Ett sådant upplägg på 

frågorna är vanligt i listorna från perioden – majoriteten av spörsmålen berör 

samtiden, men det kan ibland förekomma att en eller ett par frågor inriktar sig mot 

dåtid. I frågelistan ”Luf 220 – Kalla kriget”, är det dock tvärtom, där ligger fokus i 

frågorna på dåtiden. Detta är dock ett tydligt undantag. Svaren som är kopplade till 

frågelistorna är således för det mesta inriktade mot samtiden, även om ett fåtal 

undantag finns. I början av perioden är de flesta svaren som finns arkiverade antingen 

hand- eller maskinskrivna, medan de i de senare delarna av perioden för det mesta är 

skrivna på datorer.  

 

Efter terrorattacken mot World Trade Center 2001 började Folklivsarkivet att sända 

ut så kallade kortfrågelistor, som är en variant av frågelistorna, som är tänkta att fånga 

aktuella skeenden i världen och/eller samhället. Kortfrågelistorna är, som namnet 

antyder, kortare än de vanliga frågelistorna. Anledningen till detta är att de snabbt ska 

kunna skapas, distribueras och besvaras för att på så vis fånga skeendet medan det 

ännu är aktuellt (Kortfrågelista nr 1 – Den 11:e september 2001; Kortfrågelista nr 2 – 

Utvidgningarna av EU; Kortfrågelista nr 10 - Flyktingkrisen). Dessa frågelistor är 

således ännu mer inriktade på samtiden, då de ämnar att fånga skeenden som skett 

nyligen. Kortfrågelistorna skickas ut till de fasta meddelarna i mailgruppen, men de 

kan även distribueras via enkäter, som är fallet med Kortfrågelista nr 10, på 

hemsidan.  

 

Intervjuerna som samlas in och bevaras är även de inriktade mot samtiden. De flesta 

intervjuerna skapas inom externfinansierade forskningsprojekt, som görs i samarbete 

med Folklivsarkivet (Salomonsson 1988, s. 71f) . En hel del intervjuer skapas även av 

etnologistudenter som en del av materialinsamlingen i samband med uppsats- och 

fältarbeten. Detta material arkiveras i sin tur av Folklivsarkivet (Folklivsarkivet, 

2015b). Eftersom etnologin blev mer nutidsorienterad i sin forskning under 1970-talet 

(Skott 2008, s. 16), reflekteras även detta i materialet som samlas in. Det flesta 

intervjuerna riktar in sig mot den samtida, folkliga, kulturen där samhällsfunktioner 

eller fenomen undersöks. Ett exempel på detta är ett forskningsprojekt som gjordes 

2006 till 2007 av Susanne Ewert som handlar om pendling. Resultatet av projektet 

presenteras i rapporten ”“Känna sig hemma”. Pendlarens vardagsstrategier” (2007). 

Där redogör Susanne Ewert kring ämnet pendling, med fokus på pendling som en typ 

av folkrörelse. Hon går bland annat in på hur människor agerar på resorna, 

exempelvis hur val av sittplats går till och hur man sysselsätter sig, väntan och 



 

 36 

förberedelser inför resan, social samvaro som skapas genom pendling och tågen som 

arbetsplats. Rapportens syfte är att ge en inblick i pendlarnas vardag. Författaren har, 

i enlighet med ämnet etnologi, själv skapat källmaterialet som artikeln bygger på. 

Källorna utgörs av egna observationer som har gjorts på buss och tågresor i Skåne, 

sjutton stycken intervjuer med människor som dagligen pendlar till skola eller arbete, 

tretton stycken intervjuer med personal vid Arriva/Skånetrafiken samt fotografier 

(Ewert, 2007). Material som skapades under projektet finns tillgängligt i arkivet (M 

27133; M 27134; M 27135; M 27136; M 27137; M 27144), endast analogt i nuläget. 

Det finns dock fortfarande projekt som inriktar sig mot dåtid vilket medför att 

intervjuerna handlar om det förflutna. Dessa är, i det material jag har undersökt, i klar 

minoritet. När jag praktiserade på Folklivsarkivet fick jag exempelvis tillhandahålla 

ett material som bestod av intervjuer som behandlade ämnet elektrifieringen av 

samhället, med fokus på när elektriciteten kom till byarna. Dessa intervjuer gjordes 

under 1990-talet, med representanter både från byarna och från det företag (Sydkraft) 

som arbetade med att bygga ut elnätet (M 27146–27152, endast tillgängliga analogt). 

I materialet representeras alltså både bönder och arbetarklassen, alltså människor 

bosatta och verksamma både på landet och i städer.  

 

Eftersom Skånes musiksamlingar sedan 1991 är en del av Folklivsarkivet samlas en 

hel del material som förknippas med musik in till arkivet (Lundh, 2006). Till detta 

material hör visböcker, notböcker, notblad och diverse inspelningar av visor (Lundh, 

2006). En stor del av materialet är äldre, då fokus i början låg på att samla in äldre 

folklig tradition, men det förekommer även nyare visor och inspelningar då 

blickfånget under senare år även inkluderar nutida folkvisor och populärmusik 

(Folklivsarkivet, 2013a). Digitalisering av det inspelade materialet pågår för att 

bevara dem på ett säkrare sätt (Sandgren, 2007). 

  

Övrigt material som registreras i databassystematiken är observationsrapporter, som 

bland annat skapas av etnologer som en del i fältarbetet (Arvidsson 2001, s. 99). 

Observatörerna kan antingen vara delaktiga eller passiva, beroende på vad och hur de 

vill ha ut av sina undersökningar (Arvidsson 2001, s. 99; Arnstberg 1997, s. 43ff). 

Även fotografier registreras i den nuvarande systematiken. Bilderna togs 

ursprungligen av forskare i dokumentationssyfte, medan de senare har skänkts av 

privatpersoner (Folklivsarkivet, 2013c).  Arkivet har även bedrivit diverse projekt för 

att samla in fotografier med olika specifika motiv. Nuförtiden tillförs digitala foton 

genom olika forskningsprojekt (Folklivsarkivet, 2013c). 

 

Numera registreras även mycket historiskt material som skapades innan 1991 i 

databassystemet. Detta görs antingen genom separata serier, såsom i 

manuskriptarkivet där äldre och nyare material registreras i två egna serier och där 

även realkatalogskorten finns digitaliserade i en självständig flik, eller genom att både 

äldre och nyare material blandas som i musik- och bildarkiven.  
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Likheter och skillnader 
 

Det finns både likheter och skillnader i det material som registreras i de båda 

systemen. 

 

Frågelistsvar och intervjusvar var och är huvudmaterial i både realkatalogssystemet 

och databassystemet. Vid granskning av inriktning och innehåll kan dock en hel del 

skillnader urskiljas. I de frågelistsvar och intervjuer som registrerades under den äldre 

perioden ligger fokus främst på dåtid. Frågorna i intervjuerna eller i de listor som 

skickades ut inriktar sig mot vad respondenterna mindes från en specifik händelse 

eller ett tema. Svaren på dessa inriktar sig således mot äldre tider. Respondenterna 

var, med några få undantag, manliga bönder och fokus i frågorna ligger på 

folkloristik, andlig kultur samt den materiella kulturen. Det är sällan något annat än 

bondekulturen berörs i materialet. I materialet från den senare perioden är frågorna, 

och genom dem även svaren, inriktade mot samtiden. Det finns dock en hel del 

frågelistor och frågor som inriktar sig mot dåtiden också, även om de är i klar 

minoritet. Fokus ligger inte på en specifik grupp, utan vem som helst oavsett 

bakgrund, etnicitet, kön, ålder med mera får lov att vara respondent.  

 

Det finns både likheter och skillnader i hur materialet införskaffades. Numera 

distribueras frågelistorna främst genom en maillista där respondenterna ingår. Denna 

maillista är relativt ny, och i början av perioden var det snarare via post som listorna 

sändes ut. Kortfrågelistorna publiceras även som enkäter via hemsidan. Personer som 

besvarar frågelistorna gör det självständigt, och detta görs oftast via datorn även om 

det – framförallt under 1990-talet – förekom både maskinskrivna och handskrivna 

svar. Respondenterna får inget arvode. Under den tidigare perioden distribuerades 

frågelistorna genom bud och senare post. De besvarades av flera personer, där den så 

kallade bygdemeddelaren (den som fick och tog hand om frågelistan) intervjuade och 

tecknade ned det de andra i byn sade. Genom detta fick han – det var oftast män som 

var bygdemeddelare – ett arvode från arkivet. Intervjuerna och frågelistorna skapas i 

den senare perioden ofta i samarbete med ett forskningsprojekt. I den äldre perioden 

kan hela insamlingsarbetet ses som ett gigantiskt projekt, där fokus låg på att bevara 

den äldre bondekulturen medan det ännu fanns personer som kunde berätta om den 

vid liv. Förr i tiden var det framförallt studenter som skapade och samlade in material. 

Detta förekommer än idag, då det material som skapas när etnologistudenter skriver 

uppsatser bevaras i arkivet. Det finns alltså en övergripande likhet kring materialet, då 

det är liknande metoder som används, i form av intervjuer och frågelistor, men de 

utformas och utförs på annorlunda sätt.  

 

Det finns även likheter i det övriga arkivmaterialet. Musikmaterialet, med äldre 

inspelningar, digitaliseras i stor utsträckning idag, vilket givetvis inte var fallet under 

period 1. I det äldre materialet finns fler uppteckningar, medan det i det nya snarare 

handlar om intervjuer och observationsrapporter – även om uppteckningar finns 

representerat även här. Denna iakttagelse bekräftas av Salomonsson, som skriver att 

upptecknarna mer och mer började fokusera på intervjuer i och med etnologiämnets 

skifte från dåtid till samtid (Salomonsson 1988, s. 71f).  Fotografier finns inte 

registrerade i realkatalogen, utan de registrerades genom andra system.  
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Arkivets huvuduppgift och inriktning är således detsamma nu som då. Dock finns det 

en större bredd och variation i det som undersöks idag, vilket gör att materialet är mer 

mångfacetterat.    

 

Faktor 3 - Hur tillgängliggörs material genom systemen? 
 

Period 1: 1930 – 1960-talet (realkatalogssystemet) 
 

Handlingarna som inhyses i arkivet gjordes sökbara genom arkivkorten som 

kopplades till realkatalogens rubriker. Arkivkorten innehåller, förutom realrubriken 

som jag tidigare redogjort för, flera olika ingångar för att göra varje handling så 

sökbar som möjligt.  

 

Högst upp på alla arkivkort finns ett accessionsnummer, som är kopplat till den 

specifika arkivhandlingen som kortet inriktar sig mot. Alla accessionsnummer är 

unika. Det är detta nummer som gjorde att dokumentet gick att hitta i arkivet, och det 

utgjorde således sambandet mellan system och bestånd. Under accessionsnumret 

finns en rubricering som heter ”Sida”, där de sidor som beskrivs av arkivkortet skrivs 

ut. Ett dokument kan, precis som nämnts tidigare, göras sökbart genom flera olika 

aspekter och den del som beskrivs uppges genom ett sidantal. Vissa arkivkort 

beskriver dokumentets helhet genom ett par sammanfattande meningar, då är det 

oftast ett specifikt tema som tas upp i handlingen. Detta visas genom att sidor skrivs 

ut från första till sista sidan i dokumentet, exempelvis ”Sida :1-11” (Arkivkort 1). I 

dokument som tillgängliggörs genom flera olika arkivkort skrivs sidorna ut för den 

specifika del som beskrivs, exempelvis ”Sida :22-26” (Arkivkort 2).  

 

 

 

 

Arkivkort 1: 

 

Accessionsnummer :2373 

Sida :1-11 

Landskap :Skåne 

Socken :Bosarp 

Realrubrik :Indelningar och benämningar på bygder 

Beskrivning :Namn på gårdar och byar, hur de ändrats genom tiderna 
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Arkivkort 2: 

  

Accessionsnummer :8478 

Sida :22-26 

Landskap :Blekinge 

Socken :Asarum 

Realrubrik :Jordbruk, allmänna uppgifter 

Beskrivning :Odling i Blekinge, från 1800-talet till nu 
  

 

 
 

Arkivkorten redovisar även vilken plats berättelsen äger rum på. Detta görs med hjälp 

av rubrikerna ”Landskap” samt ”Socken”. Begreppet socken syftar till en äldre 

indelningsfunktion som användes i Sverige fram till 1862 då kommunalreformerna, 

som lade grunden för dagens kommuner, genomfördes (Brink 1991, s. 113ff; 

Wångmar 2003). En socken kan beskrivas som ett administrativt område där flera 

närliggande byar eller orter samlades kring samma kyrka (Brink 1991, s. 123ff). Den 

ursprungliga sockenbildningen uppstod, enligt Stefan Brink, troligen för att ett 

generellt införande av tionden (beskattning) skulle kunna administreras och utföras 

(Brink 1991, s. 123ff). Genom beskattningen bokfördes människor utifrån den socken 

de tillhörde, vilket medförde att sockenbildningen fungerade som en typ av indelning 

av samhället. 11 Socknarna delades i sin tur in i härader, som verkade för att 

upprätthålla ordning och säkerhet i mindre landområden. 12 Indelningsfunktionen som 

socknarna hade försvann mer och mer när olika kommunala reformer utfördes mellan 

1862 och 1952. Slutligen hade tusentals kommuner skapats, med utgångspunkt i den 

gamla sockenindelningen. (Wångmar, 2003). Dock lever fortfarande benämningen 

kvar, även om det officiellt har ersatts av begreppet församlingar, som i dag är 

kyrkans lägsta indelningsform (Svenskakyrkan, 2016).  

 

Vid några enstaka fall finns inte socken med på arkivkortet. Detta beror troligen på att 

det inte finns någon information i materialet kring vilken socken som avses i just de 

specifika handlingarna. De flesta arkivkort som här har studerats innehåller dock både 

information kring landskap och socken. Stadsnamn nämns inte en enda gång i 

materialet. När exempelvis Lund skrivs efter Socken på ett arkivkort är det således 

varken staden eller kommunen som avses, utan det är just Lunds socken som åsyftas. 

Lunds socken var en del av Torna härad som låg i dåvarande Malmöhus län i 

sydvästra Skåne (Sjögren, 1932). I socknens område ingick Lilla Råby, 

Hospitalsgården, Östra Torn och Källby, som nu tillhör Lunds kommun. 

Sockenkyrkan var Lunds domkyrka. 13 Samma sak gäller andra namn som idag 

betecknar kommuner och stadsområden, såsom exempelvis Helsingborg.  

 

Under platsbeskrivningarna kommer realrubriken, som tidigare nämnts mer utförligt i 

uppsatsen. Detta kopplar korten till realkatalogen, som fungerar som ett register till de 

olika rubrikerna. Varje arkivkort innehåller en realrubrik, men varje dokument kunde 

                                                 
11 http://socknar.se/ 
12 http://socknar.se/ 
13 http://socknar.se/landskap/skane 
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tillgängliggöras utifrån flera olika arkivkort som beskriver varierande sektioner från 

handlingen, med hjälp av andra rubriker.    

 

Avslutningsvis innehåller varje arkivkort en kortare beskrivning, eller utdrag, från 

handlingarnas innehåll. Dessa beskrivningar varierar i längd – vissa är endast ett ord 

långa medan andra utgörs av flera meningar. Beskrivningarna gav en inblick i vad de 

olika dokumenten, eller sektionerna i ett dokument, innehöll för att genom det dels 

skilja ut handlingarna från varandra för att öka sökbarheten och dels för att ge 

användaren en uppfattning kring ämnet. Tusentals arkivkort kunde referera till samma 

realrubrik i katalogen och utan någon filtrering bland dessa hade det blivit väldigt 

svårt att hitta mer specifika önskemål och det är just det som beskrivningarna av 

dokumenten ämnade göra.  

 

 

Exempel på två arkivkort som beskriver olika sektioner i samma dokument 

(Arkivkort 3; Arkivkort 4): 

 

 

 

Accessionsnummer :6685 

Sida :23-24 

Landskap :Småland 

Socken :Nöttja 

Realrubrik :Hägnader 

Beskrivning :Den 1 maj hade man "vallonstämma", byastämma, då det 

sattes ut synesmän som skulle syna gärdesgårdar, "frebennen", denna 

skulle vara i gott stånd till den 15 maj då kreaturen släpptes ut 
  

 

 

 

 

Accessionsnummer :6685 

Sida :11-12 

Landskap :Småland 

Socken :Nöttja 

Realrubrik :Betesmarker, vallning Småland 

Beskrivning :Vallgång: För att hindra djuren att bryta sig över 

gärdsgården ("flöja") band man en "lase" över ögonen på dem eller en 

brädlapp med rep om hornen så att den hängde ner framför ögonen. Till 

arga kor sattes träknappar på hornen 
  

 

 

Hur kunde det då gå till när en person ville ha fram en arkivhandling? Ett första steg 

var att söka bland rubrikerna i realkatalogen. Eftersom dessa fungerade som 

nyckelord till materialet torde det ha varit en bra ingång för sökning i systemet. Nästa 

steg, efter att ha hittat ett passande nyckelord, var att söka upp realrubriken bland 

arkivkorten. Under rubriken samlades alla kort med samma beteckning. Genom 
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innehållet på kortet – såsom platsangivelser, handlingsbeskrivning och sidhänvisning 

– kunde en filtrering göras för att få fram det personen mer exakt var ute efter. 

Avslutningsvis beställdes handlingen fram genom accessionsnumret högst upp på 

arkivkortet, som var kopplat till det specifika dokumentet i arkivbeståndet.   

 

Period 2: 1991 – idag (textdatabassystematiken)  
 

För att söka i databaserna måste användaren gå via arkivets hemsida. På hemsidan 

finns det en rad olika flikar som användaren kan klicka sig runt bland. Digitaliserat 

material och genvägar till söksystemet inom databaserna finns på lite olika ställen i 

dessa flikar. Under huvudfliken ”Samlingar”14 finns det exempelvis 14 olika 

underflikar, som representerar de olika serier som finns i arkivet. Dessa erbjuder olika 

delar och material från arkivet. Under serierna används det flera olika metoder att 

tillhandahålla material på. Vissa serier har digitalt material i PDF-filer som 

användaren kan komma åt direkt genom att klicka sig runt. Ofta ligger de i antingen 

nummer- eller bokstavsordning. Vissa flikar erbjuder sökvägar i den, för serien, 

aktuella databasen. Sökningen i databasen ger information om både fysiska och 

digitaliserade handlingar om båda finns representerade. Digitala och fysiska 

handlingar har samma accessionsnummer, så ifall användaren inte hittar ett digitalt 

exemplar av dokumentet så kan hen beställa fram den fysiska varianten. När 

användare ska söka inom de olika serierna möts de av tre stycken rutor som på olika 

sätt kan kombineras. I dessa tre rader går det att söka på ort och ämnesinnehåll. 

 

 
 

Kombinationsmöjligheterna utgörs av att det antingen går att ställa in ”or” eller ”and” 

mellan rutorna. Användaren kan skriva in en ort och ett ord per sökrad, allt som allt 

går det alltså att skriva in tre orter och tre sökord i en sökning. Dessa kan kombineras 

genom ”and” eller ”or”, och möjliggör en typ av filtreringsfunktion. Det finns även en 

funktion som möjliggör att begrepp som innehåller två ord, samt differerande 

ändelser, kommer med i sökningen. Denna funktion kallas för högertrunkering, och 

utförs med hjälp av ett dollartecken efter den sista bokstaven i sökordet. Det finns 

dock inte någon avancerad sökning med ytterligare filtrering tillgänglig. Det går inte 

heller att kombinera de olika databaserna med varandra, utan varje serie är 

självständig. Vid sökning i systemet kommer det upp arkivkortsliknande poster som 

matchar den efterfrågning som har gjorts. Innehållet på dessa poster skiljer sig något, 

både mellan och inom databaserna.  

                                                 
14 Tillgänglig: http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/ 
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I M-ARK, där intervjuer och frågelistsvar tillgängliggörs, inleds varje post med 

accessionsnumret som kopplar det digitala arkivkortet till handlingen. Alla handlingar 

från denna del av arkivet är inte digitaliserade. Anledningen till detta är, enligt Göran 

Sjögård, att personuppgiftslagen och sekretesslagen förbjuder att namn på levande 

informanter presenteras på Internet (Sjögård, 2004). Möjligheten att presentera de 

senaste femton årens frågelistsvar och intervjuer genom arkivets databaser är därmed 

begränsad (Sjögård, 2004). Posterna från M-ARK är för det mesta endast kopplade 

till fysiska exemplar av arkivmaterialet. Bredvid accessionsnumret skrivs sidantal ut. 

Det är sällan sektioner av ett dokument lyfts fram, utan sidantalet speglar för det 

mesta hela dokument som alltså i sin helhet beskrivs genom en post. Det finns dock 

undantag, främst i dokument där vissa delar markant skiljer ut sig – exempelvis 

Arkivkort 5: 

 

 

Acc. nr :M 21707. 13-25 

Acc. Datum :1994-06-01 

Land :Etiopien 

Topografi :Skåne, . . Kristianstad. 

Projekt (forskning/insamling) :^z 

Insamlingsår :1993 

Beskriven tid :1992 

Sökord (fritt valda) :hemland; bostadi Sverige; grannar; vänner; 

föräldrar; barn; boende; kvinnligt; manligt; svenskar; svenskhet; 

invandrare; flyktingar; bilder; jul; telefon; visor; tilltal; rökning; 

undervisning; klassgemenskap; tid; TV; rasism; namnbyte; lukt; mat; 

gamla 
  

 

 

Nedanför accessionsnumret skrivs accessionsdatumet, alltså när posten lades in i 

systemet. På vissa kort skrivs sedan land ut. Detta görs endast om posten är kopplad 

till en handling som utgår från eller refererar till ett annat land än Sverige. Ett 

exempel är återigen Arkivkort 5. Handlingen är en intervju med en invandrare från 

Etiopien, som nu (1992) är bosatt Kristianstad. På posten står det: ”Land: Etiopien” 

(Arkivkort 5), då en del av intervjun refererar till just hemlandet. Denna del utgörs av 

sida 13-25, vilket alltså är en utbrytning från dokumentet som i övrigt fokuserar på 

andra saker (M 21707).  Rubriceringen ”Land” finns endast på ett fåtal poster som har 

granskats. Topografi är dock en rubricering som finns med på alla poster. Här 

beskrivs platsen där antingen handlingen har skapats, eller där berättelsen i 

dokumentet utspelar sig. Detta görs utefter prioriteringen: landskap, härad, socken 

och stad/by. Ifall det inte finns någon information kring någon av dessa så skrivs det 

inte ut. I exemplet ovan går det att utläsa: ”Topografi: Skåne, .. Kristianstad.” 

(Arkivkort 5). Här finns således ingen information om härad eller socken, vilket visas 

med de två punkterna. Det är dock vanligt att landskap, härad och socken prioriteras 

över stad/by – även i material som är nyare. Kommuner används aldrig. Efter 

topografi syns en rubricering som inriktar sig mot projekt, alltså ifall handlingen har 

samlats in i samband med ett forsknings- eller insamlingsprojekt. Därest så är fallet 

skrivs namnet på projektet ut här, i övriga fall står det ”^z” (Arkivkort 6) som jag 
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tolkar som något programvaran fyller i automatiskt ifall rutan lämnas tom. Efter detta 

syns två rubriceringar som inriktar sig mot när handlingen samlats in – insamlingsår – 

och vilken tid som beskrivs i dokumentet – beskriven tid. Avslutningsvis innehåller 

varje post en del där nyckelorden till handlingen skrivs ut.  

 

 

 

 

 

Acc. nr :M 21932. 1-75 

Acc. Datum :1995-06-27 

Topografi :Småland, Tveta. Lekeryd. . 

Projekt (forskning/insamling) :^z 

Insamlingsår :1994 

Beskriven tid :1994 (april - juli) 

Sökord (fritt valda) :Dagbok; åldrande; hälsa; oro; dagliga rutiner; 

hjälplöshet; släkt; vänner; grannar; tankar och reflektioner; ensamhet; 

främlingskap; fotografier; aftonbön; tv; minnen; saknad; visa: "Idag är 

det första maj --"; visa: "Ack, ljuvlig tid, då träd på marken bära frukt --

"; jul; pingst; Mors dag; midsommar 
  

 

Exempel på hur ett arkivkort, med utskriven information om en handling, från M-

ARK kan se ut (Arkivkort 6). 

 

 

I de andra databaserna kan innehållet på posterna skilja sig något från de i 

manuskriptarkivets databas. Anledningen till detta är att det inte är samma material 

som inhyses i de olika arkivserierna, och det kan således krävas andra/olika 

sökingångar till materialet. I MUSIK-databasen tenderar arkivkorten att innehålla mer 

varierad information kring handlingen som tillgängliggörs. Eftersom det i denna 

arkivserie är en större variation i materialet, än i exempelvis manuskriptarkivet där 

främst intervjuer och frågelistsvar registreras, finns det även större skillnad mellan 

hur posterna tillgängliggör handlingarna genom databasen. Accessionsnummer är 

givetvis väsentligt även i denna databas, och det är det som kopplar posten till 

antingen de digitaliserade handlingarna som finns tillgängliga på hemsidan eller till 

de fysiska dokumenten i arkivsamlingen. Utöver det är det vanligt att 

accessionsdatum finns med, samt en tidsangivelse kring när handlingen skapades. 

Även platsangivelser förekommer ofta, både socken där handlingen samlades in samt 

den så kallade musikproveniensen – alltså ursprunget på exempelvis en visa. Detta 

kan antingen vara ett land, ett landskap eller en ort. Posterna tar ofta upp titel som 

anger, beroende på vad för handling det är, namnet på en visa, en ramsa, en vis/låt-

bok, nothäfte med mera. Det är även vanligt att posterna, efter rubriceringen 

”Textbörjan”, redogör för inledningen i en visa, låt eller ramsa. Ifall handlingen är en 

inspelning förekommer det ofta att posten beskriver framförande – ifall det 

exempelvis är ett soloframträdande eller en duett. Utöver det finns det ofta en 

rubricering som heter ”Personamn / musiker / funktion” (Arkivkort 7), där namnet på 

den som uppträder finns samt hur hen uppträder – ifall det är sång eller endast 

instrumentellt samt vilket instrument som används i det senare fallet. Utöver detta 
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innehåller många poster information om innehåll, där det tydligt skrivs ut vad det är 

för handling som posten är kopplad till. Är det en visa så skrivs visa ut här. Ifall 

kompositör och/eller textförfattare finns redovisad i handlingen skrivs även det ut, 

efter egna rubriceringar. Det kan även förekomma melodiangivelse, som anger vilken 

melodi som skall spelas ifall det är en text. Avslutningsvis är det vanligt att en 

kommentar används, detta istället för sökord som sällan används i denna databas. 

Kommentaren innehåller övrig information om handlingen som kan vara viktig att ha 

med, exempelvis information om ett visst avsnitt i en visbok. 

 

Exempel på hur två poster från MUSIK-databasen kan se ut (Arkivkort 7; Arkivkort 

8): 

 

Arkiv.nr/Acc.nr :B046:02 

Titel :Visan om Lasse från Höja 

Textbörjan :Aldrig vi sett ligare, kar å knejt å krigare... 

Personnamn/ musiker/ funktion :Bengtsson, Göran; Jösse Göing, 

Ö.Göinge. Örkened, Esseboda, sång, Dragspel 

Innehåll :visa 

Kommentar, avsnitt :(Lasses nya) 
  

 

 

 

 

Arkiv.nr/Acc.nr :B183a:14 

Acc. Datum :1996-05-06 

Start datum :1984-00-00 

Geografisk informat. (insaml) :Munka-Ljungby 

Titel :Nu är det jul igen 

Textbörjan :Nu är dert jul igen 

Placering :0943 

Framförande :solo 

Musik :x 

Personnamn/ musiker/ funktion :Sandberg, Annie, Munka-Ljungby. 

Rebbelberga, 1901, sång 

Instrument kommentar :sång 

Innehåll :visa; julvisa 

Kommentar, avsnitt :Nu är det jul igen, med textvariant 
  

 

I fotografidatabasen liknar posterna de från manuskriptarkivet, men det finns vissa 

mindre skillnader. Accessionsnumret till fotografier finns givetvis med, och det har 

samma funktion som i de andra databaserna. Platsangivelserna fungerar på liknande 

sätt som i M-ARK, men det är här uppdelat under flera olika rubriceringar istället för 

under en. Dessa utgörs av Landskap, Härad, Socken och Ort/by/gård. Ifall 

information saknas om någon av dem så har de uteslutits i posten. Städer eller 

kommuner används aldrig. Utöver dessa finns det en del där fotografens namn skrivs 
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ut och en med insamlingsåret. Sökord finns med på varje post, det förekommer dock 

endast ett sökord per post istället för flera som är fallet i M-ARK. Posterna innehåller 

även en del som på olika sätt beskriver fotografiernas motiv, alltså vad de föreställer. 

Många fotografier finns tillgängliga digitalt direkt i posten via en länk, vilket gör att 

de är lättillgängliga för användaren som kan komma åt handlingen redan vid 

sökmomentet. 

 

 

Exempel på en post från fotografidatabasen (Arkivkort 9): 

 

Acc. nr :B 24576 

Landskap :Skåne 

Härad :Bara; Oxie 

Socken :St Svedala 

Ort/by/gård :N Lindved 

Fotograf :Szabo Matyas 

Insamlingsår :1965 

Sökord :Jordbruk 

Beskrivning :Jordbruksarbeten (modell) i Alnarps lantbruksmuseum. 

Modellen är en gåva från grevinnan Christa Beck-Friis på gården Norra 

Lindved i Stora Svedala socken, Bara eller Oxie härad. Längd 76 cm, 

bredd 32 cm. 

 \bilder\70\VI_10_205.jpg 
  

    

 

 Likheter och skillnader 
 

Båda systemen använde/använder liknande sätt för att göra materialet sökbart, och 

därmed tillgängligt. Det äldre systemet använde analoga arkivkort som var kopplade 

både till realkatalogens rubriker och till en specifik handling i samlingarna. Det nyare 

systemet använder databaser som innehåller poster som är kopplade till analoga och 

ibland digitala handlingar. Posterna påminner i sin utformning, och till viss del även i 

innehåll, om de analoga arkivkorten i det äldre systemet. Detta är ett val som arkivet 

har gjort, då programvaran erbjuder användaren att utforma posterna utefter egen vilja 

(Storti, 2004). Även innehållet i posterna är valbart, något som syns tydligt då det 

finns skillnad i innehåll mellan de olika databasernas poster.  

 

Den största likheten mellan systemens olika former av arkivkort, finns mellan 

realkatalogens arkivkort och manuskriptarkivets poster. Anledningen till detta torde 

vara att samma typ av material registrerades/registreras, och att arkivet genom detta 

vill ha en typ av enhetlighet mellan det äldre och det nyare materialen. Skillnaden 

mellan dessa är att de nyare posterna mer ingående tar upp information kring olika 

relevanta datum, samt att platsangivelsen är tydligare än de tidigare som endast tar 

upp landskap, socken och vid några fåtal tillfällen land. De äldre arkivkorten använde 

sig dock av en handlings-/sektionsbeskrivning, där innehållet på dokumentet, eller en 

specifik sektion i dokumentet, mer eller mindre utförligt presenteras. Beskrivningen 

http://130.235.149.10/bilder/70/VI_10_205.jpg
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användes dels för att skilja ut dokumenten, som arkivkorten var kopplade till, från 

varandra och genom det göra systemet mer sökbart, och dels för att beskriva specifika 

delar i ett dokument som kunde innehålla flera olika berättelser och teman. 

Beskrivningsrubriceringen används även i de poster som ingår i fotografidatabasen. 

Där används det för att beskriva varje bild, så att användaren snabbt ska få en 

hänvisning till vad för motiv varje dokument – som finns tillgängligt direkt i 

sökningen – har. I manuskriptarkivets poster används istället fritt valda 

sökord/nyckelord, för att tillsammans med övrig information kring exempelvis 

topografi, göra handlingarna sökbara.  

 

Även realkatalogens arkivkort och fotografidatabasens poster innehåller nyckelord. 

Dessa är dock begränsade till endast ett ord per kort/post medan det i M-ARK kan 

förekomma flertalet. Vid sökning i manuskriptarkivet kan i teorin tusentals poster 

komma upp vid sökning av endast ett nyckelord. Ytterligare filtrering kan göras 

genom exempelvis plats, tidpunkt och beskriven tid – men ifall användaren inte har 

något specifikt önskemål kring detta är det svårt att skilja posterna från varandra. 

Andra nyckelord kan dock ge en fingervisning kring vad dokumentet innehåller. I den 

äldre systematiken, samt i databasen för fotografierna, användes/används istället 

nyckelorden som en sökingång medan handlingsbeskrivningen tydligare 

skiljde/skiljer ut de olika dokumenten och/eller sektionerna från varandra. I 

musikdatabasen används varken sökord eller handlingsbeskrivning. Där är det istället 

mer fokus på dokumentens särskilda egenskaper, snarare än att skapa en enhetlighet 

mellan posterna. Det kan således finnas stora skillnader mellan posterna, där en 

mängd olika varianter finns. Handlingarna görs sökbara på de egenskaper som skiljer 

ut dem från varandra, exempelvis titel, namn på de som är inblandade, inledning på 

texten, handlingstyp, melodiangivelse, platsangivelse med mera. Detta gör att 

musikdatabasens poster är välfiltrerade, och så länge användaren vet vad hen 

eftersöker så är sökbarheten bra. Ifall användaren inte vet vad som eftersöks så är det 

dock mer problematiskt att söka runt i musikdatabasen. Där är de andra sökmetoderna 

bättre. 

 

En annan tydlig likhet som finns mellan systemen är att landskap och socken används 

för platsangivelser. I den nuvarande systematiken förekommer det ibland även att 

städer nämns, men detta är dock sällan. Främst är det just landskap, härad och socken, 

i den prioriteringen, som används för att ange en plats. Ibland kan även ort, by eller 

gård nämnas. Kommun har inte använts en enda gång som sökingång i materialet, 

varken i den äldre eller den nyare systematiken.  
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Analys 

 

Genom att undersöka fallet Folklivsarkivet utifrån tre olika faktorer, vid två olika 

tidsperioder – med hjälp av den temporala komparationsanalysen ”stigberoende 

analys” – har en hel del intressanta resultat framkommit. Hur har då den nuvarande 

systematiken som används på Folklivsarkivet influerats av det äldre 

realkatalogssystemet? 

  

Likheterna som har diskuterats visar på ett tydligt samband mellan de initiala och de 

beroende faktorerna, vilket i sin tur tyder på att den senare tidsperioden har influerats 

av den tidigare. Detta framgår tydligt i hur arkivet (aktörerna) har valt att använda sig 

av den aktuella programvaran. I enlighet med teorin som bygger på att det är 

aktörerna snarare än teknologin inom en organisation eller verksamhet som avgör hur 

systematiken skall fungera, har Folklivsarkivet valt att spegla delar av den äldre 

systematiken i den nuvarande. Istället för att utnyttja den stora variationen av 

sökingångar in i materialet som programvaran erbjuder, använder sig arkivet istället 

av ett fåtal, vilka tydligt påminner om de ingångar som användes i den äldre 

systematiken. Materialet tillgängliggörs även på liknande sätt, genom digitala poster 

som arkivet har valt att utforma i enlighet med de analoga arkivkorten som kopplades 

till realkatalogen. Posterna, tillika arkivkorten, innehåller information (metadata) till 

handlingarna, som på så sätt tillgängliggörs för arkivbesökarna. Det finns ett tydligt 

samband mellan innehållet på korten, framförallt mellan realkatalogen och den serie 

(M-ARK) i den nuvarande systematiken som registrerar samma typ av material. Det 

är just i denna serie som arkivets huvudmaterial registreras. Huvudmaterialet är 

fortfarande detsamma som under perioden 1930-1960, men det finns skillnader – 

framförallt i innehåll och inriktning. Genom detta registreras materialet fortfarande 

utefter samma modell, där nyckelord är den viktigaste sökingången medan övrigt 

innehåll, såsom platsangivelser fungerar som ytterligare filtrering. De mindre 

skillnaderna mellan arkivkort och poster (i M-ARK) som presenterats i analysen tyder 

snarare på försök till förbättring, än att det inte skulle finnas något beroende mellan 

systemen.  

 

Ett försök till förbättring som har gjorts är exempelvis att fritt valda sökord används 

som nyckelord istället för rubriker kopplade till en begränsad katalog. Katalogens 

begränsning var något som ledde till problem – framförallt när materialet mer och 

mer började fokusera på samtiden och arbetarkulturen istället för bönder och dåtid 

(Folklivsarkivet, 2015a). Den nuvarande indexeringen, med sökorden, medför en mer 

flexibel metod – där det inte finns några spärrar på samma sätt som det kunde finnas 

med realkatalogen, som hela tiden behövde revideras för att hantera nya rubriker i 

takt med materialutvecklingen (Folklivsarkivet, 2015a). Att använda fritt valda 

sökord kan även vålla problem. Eftersom det inte finns någon standardisering för 



 

 48 

orden finns risken att olika ord för liknande saker används, vilket kan vara 

förvirrande. Den mänskliga faktorn spelar således en mycket större roll när det inte 

finns någon förbestämd katalog att följa. Sökorden medför även att det endast krävs 

en post för att tillgängliggöra ett dokument, så länge det inte är en för stor variation i 

handlingens innehåll, medan det i arkivkorten som använde realrubriker ofta krävdes 

flera olika kort för att göra ett dokument sökbart. Dock används inte längre 

handlingsbeskrivningar i de nuvarande posterna, vilket är anmärkningsvärt då det har 

varit ett bra sätt att ge en bild av dokumentets innehåll. Istället får de olika sökorden 

tillsammans antyda vad handlingen består av. I denna del av den nuvarande 

systematiken går det således att avläsa ett tydligt samband, där period 1 har influerat 

period 2 kring hur liknande material registreras och tillgängliggörs. Att det finns ett så 

pass tydligt samband mellan realkatalogen och M-ARK beror på en önskan om en 

enhetlighet mellan tillgängliggörande av material nu och då. Detta blir än mer tydligt 

i och med att handlingarnas accessionsnummer i M-ARK fortsätter där den gamla 

systematiken slutar. Istället för att börja på det förbestämda numret som 

programvaran erbjuder, fortsätter arkivet med att fylla i nummer från och med den 

sista handlingen som registrerades i det äldre systemet. 

 

Även databasen som registrerar och tillgängliggör fotografier har influerats av 

realkatalogssystematiken. Detta är anmärkningsvärt, då fotografier från början inte 

registrerades i realkatalogen (förutom när bilder ingick i exempelvis frågelistsvar). 

Istället registrerades fotografier i ett annat system, som utgick från topografi. 

Topografibeskrivningarna är visserligen betydligt mer ingående i poster som riktar sig 

mot fotografier, då varje platsangivelse får en egen spalt. Informationen är dock 

ungefär detsamma som i de andra databaserna. Sambandet med realkatalogssystemet 

syns dock i att det endast finns ett sökord per post, samt en mer eller mindre ingående 

handlingsbeskrivning till varje dokument. Sökordet är dock inte kopplat till en 

begränsad katalog, utan istället finns det friheter i vad som kan väljas. 

Fotografiregistret kan således ses som en kombination av M-ARK och 

realkatalogssystemet.  

 

I andra serier, såsom MUSIK, finns det en större variation kring hur materialet 

tillgängliggörs. Anledningen till detta torde vara att det inte finns samma intresse av 

att följa den historiska traditionen i denna serie, då Skånes musiksamlingar från 

början var ett separat arkiv. Aktörerna har således tagit sig större friheter i hur 

material tillgängliggörs, och programvarans olika möjligheter utnyttjas mer här än i 

de övriga delarna av systematiken. Skillnader mellan databaserna i den nuvarande 

systematiken visar ännu tydligare på att det är just aktörerna som har gjort val kring 

hur materialet skall registreras. Aktörerna syns således väldigt tydligt i materialet. 

 

Det finns dock en kvarleva från den äldre systematiken som har influerat hela den 

nuvarande systematiken, oavsett vilket material eller vilken serie som avses. 

Topografin, alltså platsen där antingen materialet skapats eller där berättelsen tar vid, 

beskrivs fortfarande framförallt genom landskap, härad och socken – som prioriteras 

över stad. Kommuner används aldrig som platsangivelse. Vid granskningen av det 

äldre systemet är det lätt att förstå varför landskap och socken användes. Anledningen 

till detta torde vara att när realkatalogen skapades var socken fortfarande en angivelse 

som allmänt användes för att beskriva en plats. En annan orsak, som kanske är ännu 

mer bidragande, är att materialet som samlades in vid katalogens införande bestod av 
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intervjuer och frågelistsvar med människor som levde och verkade på 1800-talet då 

just socknar och härader var de indelningar som användes i samhället. Fokus i 

materialet ligger även på människor som levde och verkade på landsbygden, vilket 

gjorde det svårt, och överflödigt, att använda städer som utgångspunkt för 

platsangivelser. Eftersom materialet benämner platserna på detta sätt är det logiskt att 

även göra dem sökbara efter det. I databaserna som registrerar diverse 

musikdokument och fotografier kan anledningen till användningen av socken och 

härad före kommun och stad vara att stor del av materialet som arkiveras är äldre, och 

att det således är befogat att använda dessa äldre angivelser för att tillgängliggöra 

materialet. I M-ARK är det dock svårare att veta varför dessa används då materialet 

till stor del fokuserar på samtiden, och i många fall stadslivet. Återigen kan önskan 

om enhetlighet mellan olika system som katalogiserar samma typ av material vara en 

förklaring till att arkivet följer den historiska traditionen även i detta hänseende. 

 

 En annan förklaring kan vara att härad och socken ger en mer ingående bild av var 

materialet kommer ifrån, ifall användaren är bekant med indelningarna. Städer och 

kommuner syftar i många fall till stora områden, som samlar mindre beståndsdelar till 

en större helhet (Wångmar, 2003), medan socknar utgör mindre områden (Brink, 

1991) som kan medföra att det är lättare för användaren att veta mer precist var 

materialet kommer ifrån. Kommungränser kan även förändras, vilket inte är fallet 

med socknar som är historiska platsangivelser som inte används längre. 

Kommunsammanslagningar och/eller delningar skulle kunna leda till att topografiska 

angivelser, med utgångspunkt i kommuner, blir missvisande. Användare skulle då bli 

tvingade till att leta upp vilken kommun en plats tidigare låg i. Socknar som 

platsangivelser har den fördelen att de inte ändras, just för att de inte används längre.     

 

För att grafiskt visa hur den nuvarande systematiken, som undersökts i period 2, har 

influerats av realkatalogssystemet från period 1, kommer nedan tre bilder som, i 

enlighet med metoden ”stigberoende analys”, illustrerar samband, eller icke-samband, 

med ”stigar” som antingen kopplar ihop faktorerna som undersöks i perioderna – 

likhet – eller ”stigar” som är självständiga – skillnad.  
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Figur 2, som visar hur stigberoendet ser ut i Faktor 1 (systemens uppbyggnad). 

Skapad av Mattias Andersson 
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Figur 3, som visar hur stigberoendet ser ut i Faktor 2 (vilket slags material som 

registreras i systemen). Skapad av Mattias Andersson 
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Figur 4, som visar hur stigberoendet ser ut i faktor 3 (hur materialet tillgängliggörs 

genom systemen). Skapad av Mattias Andersson. 
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Diskussion  

 

 

 

Denna del av uppsatsen tar sin utgångspunkt i den föregående frågeställningen. 

Resultaten som analyseras utefter frågeställningen ”Hur har den nuvarande 

systematiken som används på Folklivsarkivet influerats av det äldre 

realkatalogssystemet?”, kommer att användas för att genom lärdomar kring dåtid och 

nutid, komma med förslag på hur systematiken kan utvecklas inför framtiden. 

Framtidsutmaningar 
 

Det går inte att förutspå, utifrån tidigare händelser eller strukturer, vad som kommer 

att ske i framtiden (Florin, 2003). Historien repriseras inte på händelsenivå, men 

genom att granska och kartlägga historiska processer kan framtidsproblem och 

utmaningar definieras (Florin, 2003). Eftersom den nuvarande systematiken så tydligt 

har influerats av den äldre, kan även liknande problem utvecklas inför framtiden.  

Genom att granska utmaningar som det äldre systemet stod inför dras paralleller till 

nutid, för att genom det utröna vilka utmaningar som det nuvarande systemet kan 

komma att stå inför. 

 

Realkatalogen var utvecklad och anpassad för att hantera material som inriktade sig 

mot den gamla bondekulturen. Fokus låg på människor som levde och verkade under 

1800-talets andra hälft – alltså från den förindustriella folkkulturen (Lilja, 1996). I 

slutskedet av period 1 började etnologiämnet, som var och är nära anknutet till 

arkivet, mer och mer fokusera på samtiden i forskningen (Skott, 2008). Genom detta 

började även insamlingarna riktas mot samtiden. En viktig del blev att samla in 

material som riktade sig mot den arbetarklass, som tidigare varit osynlig i det äldre 

materialet (Skott, 2008; Lilja, 1996). En tydlig framtidsutmaning för de som arbetade 

med systematiken under denna tid blev således att försöka anpassa realkatalogen för 

att hantera denna nya typ av material.  

 

Det äldre systemet behövde således utvecklas för att hantera en ny form av 

efterfrågningar som uppkom i och med etnologiämnets skiftning från dåtid till samtid. 

Vilka nya former av efterfrågningar kan då den nuvarande systematiken ställas inför? 

 

Dagens samhälle går mot en mer och mer digitaliserad form av 

informationsspridning. Internet har idag en självklar plats i människors vardagsliv, 

där utvecklingen av smarta telefoner och surfplattor har medfört att webben finns 
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åtkomligt i princip överallt (Findahl, 2014). På grund av att åtkomsten till digital 

information ökar för den breda massan börjar myndigheter, företag och organisationer 

fästa allt större värde för kommunikation och tillgängliggörande av information 

genom IT (Riksantikvarieämbetet, 2012). Samtidigt växer även kraven på att material 

skall finnas tillgängligt digitalt. Det som inte finns sökbart på Internet uppfattas av 

många, framförallt yngre personer, som icke-existerande (Baca, 2008). Det är således 

viktigt att organisationer är medvetna och uppdaterade kring den tekniska 

utvecklingen. En av de största framtidsutmaningarna för Folklivsarkivet, och även 

arkivvärlden i stort, är att följa med i denna digitala utveckling för att kunna 

tillgodose brukarnas efterfrågningar och krav. Arkivet tillgängliggör redan material 

digitalt, via hemsidan och ibland även direkt i databassystemets sökningar. 

Utmaningarna handlar snarare om att tillgängliggöra materialet på ett pedagogiskt och 

lättförståeligt sätt, för att genom det nå ut till fler människor. I nuläget krävs det i 

många fall att arkivet håller i föreläsningar för människor som ska använda sig av 

systemet, vilket både är resurs- och tidskrävande. Ett krångligt system kan även 

skrämma iväg användare som för första gången ska försöka söka upp något. Detta är 

problematiskt då människor i dagens samhälle förväntar sig att det ska vara enkelt att 

finna information på webben.   

 

Liksom det äldre systemet behövde utvecklas för att hantera en ny form av 

efterfrågningar, behöver även det nuvarande systemet förbättras. Det äldre systemet 

behövde anpassas då forskningsfältet ändrade inriktning från en viss del av 

folkkulturen till en annan. Det var således forskningens inriktning som resulterade i 

att den rådande systematiken utmanades då realkatalogen var utvecklad för att hantera 

en viss typ av material, som till stor del differerade från det nya materialet. I den 

nuvarande systematiken är det snarare samhällets teknikutveckling, där kraven på 

tillgänglighet sätter press och utmanar den rådande strukturen. 

 

Problem med den nuvarande systematiken 
 

För att skapa databaserna, och de digitala arkivkort som fungerar som sökvägar in i 

registren, använder Folklivsarkivet en väldigt flexibel programvara där användarna 

själva får bestämma utseende och upplägg. Trots att programvaran erbjuder en uppsjö 

av möjligheter att tillgängliggöra material på, genom ingående alternativ för 

sökvägar, har arkivet, i serier som registrerar liknande material som realkatalogen, 

valt att använda liknande sökingångar som det äldre materialet registrerades utefter. 

Anledningen till detta är, som tidigare nämnt, att arkivet vill följa den historiska 

traditionen och skapa en enhetlighet mellan äldre och nyare material. Det har både 

positiva och negativa konsekvenser. Genom att ta utgångspunkt i det förflutna har 

arkivet kunnat utveckla och förbättra de brister som det äldre systemet hade för att 

skapa ett mer flexibelt system, som inte är kopplat till en begränsad realkatalog. 

Samtidigt har en enhetlighet mellan materialet behållits genom att sökingångar som 

ansågs funktionella, såsom nyckelord och platsangivelser, har överförts. Ifall en 

användare lär sig en del av systematiken så kan hen förstå även den andra delen, då 

de är så pass lika i sökingångar och utformning, vilket är en positiv aspekt av att en 

verksamhet har enhetlighet mellan system.  
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Att följa den historiska traditionen för mycket kan dock ge konsekvenser. Florin 

menar att det finns risker med att influeras av dåtiden för mycket, framförallt genom 

att nutid- och framtidsperspektiven riskerar att försvinna ifall för mycket fokus läggs 

på det historiska (Florin, 2003). På grund av det bygger teorin på att det förflutna 

endast används som ett verktyg för att förstå dåtid och nutid för att genom dessa 

lärdomar inför framtiden (Florin, 2003; Thue, 2003). Folklivsarkivet verkar, vid 

utvecklingen av den nuvarande systematiken, framförallt ha fokuserat på dåtid – alltså 

hur systematiken kunde utvecklas för att hantera problematiken med realkatalogen. 

Flera val, såsom fritt valda nyckelord istället för rubriker kopplade till den begränsade 

katalogen, visar på att fokus låg på att försöka distansera sig från de problem som 

fanns med att anpassa katalogen till samtiden, snarare än att utveckla ett system som 

stod sig starkt inför framtiden. Genom att fortsätta följa den historiska traditionen har 

en annan typ av begränsning uppstått, som innebär problematik inför framtiden.  

 

Ett problem är att söksystemet är alldeles för krångligt. För att söka i databaserna 

måste användarna manövrera sig genom hemsidan, som erbjuder flera olika flikar 

med ingångar till arkivserierna. Under dessa flikar kan material tillgängliggöras på 

flera olika sätt, och det finns inte direkt något samband mellan dessa. I de serier som 

tillgängliggörs genom databassystematiken erbjuds användarna separata flikar där 

sökningar in i de aktuella databaserna kan göras. Det går endast att söka i en databas 

åt gången, så det finns inget sätt att kombinera sökningar i flera databaser samtidigt. 

Ifall användaren står under fliken ”Intervjuer och frågelistsvar” 15 måste hen välja om 

sökningar skall göras i sökregistret för material som skapats 1913-1990, material som 

skapats 1990-2009 eller realregistret där realkatalogkorten är digitaliserade. Vid 

sökning i databaserna erbjuds användaren tre stycken rutor som uppfordrar till 

sökning genom ort och nyckelord. Dessa erbjuder, trots att det går att göra vissa 

filtreringar, få sökingångar till materialet. Även serien som tillgängliggör musik har 

samma sökingångar, vilket är anmärkningsvärt då arkivkorten som finns i denna 

databas tar upp mycket mer information kring varje dokument vilket gör att denna 

information endast används för att filtrera sökresultaten från varandra och inte i själva 

sökningen. Ifall en ovan användare skall söka i systemet kan redan de 14 olika 

flikarna, som erbjuder ingångar till de olika serierna, vara förvirrande. Sökningarna i 

databaserna erbjuder så få ingångar att det är svårt att hitta material. För användare 

som inte riktigt vet vad de vill åt, men som har ett specifikt ämne eller en plats som 

de är intresserade av, är söksystemet funktionellt. Då är det bara att söka på platsen 

eller ordet för att sedan bläddra bland posterna efter dokument som kan var av 

intresse. För användare som vill åt ett specifikt dokument, men som inte har någon 

aning om varken nyckelord eller plats är det dock näst intill omöjligt att få tag på 

dokumentet genom databassökningarna. Användaren får då försöka hitta på ett 

sökord, eller en plats, som dokumentet kan innehålla för att sedan söka på detta och 

bläddra bland alla poster som kommer upp, i jakt på ett arkivkort som skulle kunna 

stämma in på dokumentet. Högertrunkeringsfunktionen som innebär att sökord som 

består av två ord, samt differerande ändelser, ingår i sökresultatet kan vara till hjälp – 

genom fler sökresultat. Dock kan det även leda till större förvirring. Här är 

musikseriens poster mycket bättre än de i M-ARK. Att posterna inte innehåller 

handlingsbeskrivningar gör filtreringar efter sökningen ännu svårare.   

                                                 
15 http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/ 
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Krångliga och otillgängliga söksystem är ett problem då det exkluderar vanliga 

användare från att hitta och ta del av material som borde vara tillgängligt. I nuläget 

tvingas arkivet hålla i föreläsningar för att användare skall kunna ta del av arkivet 

genom de digitala sökvägarna. Det är främst etnologstudenter som får denna 

utbildning i hur hemsidan, med tillhörande sökvägar, fungerar. Övriga användare får 

antingen försöka testa sig fram, eller kontakta arkivet för hjälp med att hitta 

handlingar. I dagens samhälle, där folk förväntar sig att material skall finnas sökbart 

och lättillgängligt online (Baca, 2008), är detta ett problem då ett för krångligt system 

riskerar att skrämma bort användare från arkivet.    

 

Förslag till åtgärder 
 

 

För att hantera problematiken kring sökbarhet i systemet kan arkivet göra en rad 

åtgärder, för att genom dessa utvecklas inför framtiden. Ett första steg kan vara att 

lägga in alla serier i databassystemet, så att det finns ett enhetligt sätt att 

tillgängliggöra allt arkivmaterial på, och inte bara vissa utvalda serier. I nuläget 

erbjuds material genom 14 flikar som på varierande sätt tillgängliggör dokumenten. 

Vissa erbjuder sökvägar i databassystemet, medan andra strukturerar handlingarna i 

bokstavsordning direkt under fliken och så vidare. Genom att ha samma upplägg på 

hela sidan slipper användare bli förvirrade av att det inte finns någon tydlig, och 

enhetlig, struktur. Flikarna bör ha liknande upplägg, där först serien – alltså 

arkivmaterialet som tillgängliggörs – presenteras i en kortare text. Efter det erbjuds en 

länk till databasens sökväg och slutligen en länk till de digitaliserade handlingarna 

(om det finns digitaliserade exemplar) som är kopplade till posterna i söksystemet. 

Under den övergripande fliken, som heter ”samlingar”, bör det även finnas en text 

som ingående och pedagogiskt går igenom hur hela söksystemet fungerar.  

 

 Det finns dessvärre inget sätt att kombinera de olika databaserna på, då det är en 

teknisk brist i programvaran som förhindrar kopplingar mellan dessa, vilket är ett 

problem då kombinerade sökningar inte går att göra. Denna uppsats bygger på ett 

aktörsperspektiv, som går ut på att det är aktörer och inte teknologin som avgör hur 

systematiken inom en organisation eller verksamhet skall fungera (Andersson, 1994; 

Silverman, 1970; Lundquist, 1984). Kombinationsproblematiken visar dock tydligt att 

det i detta fall är teknologin, eller begränsning i denna, som har avgjort hur en del av 

systematiken ska se ut.  Aktörerna har genom detta tydligt påverkats av teknologins 

begränsningar vid utvecklingen av systemet, och genom det tvingats till att skapa 

strukturering utefter teknologin och inte tvärtom. Detta ligger således närmre den del 

av organisationsteorin som kombineras med Systemteori (Andersson 1994, s. 40ff). 

Silverman menar dock att teknologin kan påverka hur en struktur eller ett system 

utvecklas, genom exempelvis brister, då det hela tiden sker ett växelspel mellan 

förutbestämda strukturer och aktörernas handlingar (Andersson, 1994 s. 54; 

Silverman, 1970). Eftersom aktörerna förstår, kan och vill påverka deras förhållande 

till en struktur eller ett system kan det finnas spår av att de har försökt kringgå 

problem och brister i teknologin för att få fram sina egna syften (Andersson, 1994; 

Silverman, 1970; Lundquist, 1984). Ett exempel på detta är IT-företaget som Petrus 
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Olofsson undersöker i sin kandidatuppsats Digitalisering av Analoga 

Informationssystem (2013) där aktörerna har utvecklat ett analogt system istället för 

att använda sig av ett bristfälligt digitalt system. 

 

I fallet Folklivsarkivet finns det tydliga indikationer på att aktörerna har försökt att 

lösa problematiken. I manuskriptarkivet har aktörerna, i två databaser, delat upp äldre 

och nyare material – som innefattar intervjuer, frågelistsvar, observationsrapporter 

och uppteckningar. Genom att ha samma typ av accessionsnummer, där databasen 

som tillgängliggör nyare material tar vid där den som tillgängliggör äldre slutar, 

försöker arkivet uppnå en enhetlighet mellan databaserna. Det finns alltså ett samband 

mellan de båda databaserna, som indexerar samma typ av material från olika 

tidsperioder. Båda sökvägarna finns tillgängliga under samma flik, och kan ses som 

en sammanlänkad serie. Detta visar på ett försök till att kombinera två stycken 

databaser, utan att egentligen kombinera dem, vilket i sin tur visar på ett försök till att 

kringgå teknologins brister i enlighet med teorin om att det i slutändan är aktörerna 

som avgör hur ett system skall utformas. Genom att tillgängliggöra allt material som 

finns i systemet på samma sätt, genom databasernas sökvägar och tydligt 

strukturerade flikar, torde en större enhetlighet i arkivet uppnås. Det är ingen lösning 

på kombinationsproblematiken, men det kan medföra att användaren lättare kan förstå 

hur systemet är uppbyggt och hur hen skall gå tillväga för att hitta material i arkivet. 

 

Ett andra steg i att hantera problematiken kring sökbarheten är att erbjuda fler 

sökvägar in i varje dokument och genom det tillhandahålla avancerade sökningar för 

användarna. Det finns en poäng i att följa den historiska traditionen – som nämnts 

tidigare kan det medföra att det finns en enhetlighet i arkivets äldre och nyare serier, 

vilken i teorin kan leda till att användare som förstår sig på en del även kan förstå sig 

på den andra. Att utnyttja programvaran, som erbjuder en uppsjö av alternativ för att 

göra dokumenten så sökbara som möjligt, behöver dock inte betyda att arkivet helt 

förkastar den historiska traditionen. Fält såsom nyckelord (fritt valda sökord) och 

platsangivelser som är kvarlevor från den gamla systematiken kan, och bör, 

fortfarande vara med som sökingångar. Det jag föreslår är dock att ännu fler ingångar 

används, så att varje dokument blir så sökbart som möjligt. Ett fält som exempelvis 

kan användas även på de nuvarande arkivkorten är handlingsbeskrivningen, som jag 

tycker är ett utmärkt sätt att ge användaren inblickar i dokumentens innehåll. 

Anmärkningsvärt är att arkivet faktiskt använder sig av digitaliserade arkivkort från 

realkatalogen för att komplettera manuskriptarkivet med mer informationsrikare 

poster (Folklivsarkivet, 2015a). Informationen består i just dessa 

handlingsbeskrivningar, som arkivet av någon anledning har valt bort i den nuvarande 

systematiken. Genom att använda detta fält följs även den historiska traditionen, som 

aktörerna så gärna verkar vilja göra.  

 

I musikarkivet används redan flera ingångar till varje dokument, dock finns det inte 

avancerade sökningar utefter detta. Ifall användaren känner till titeln på en visa så går 

det visserligen i nuläget att ringa in poster som innehåller information om den. 

Genom att kombinera de tre fälten och söka på tre ord ur titeln så kommer 

sökresultatet att presentera de poster som innehåller dessa tre sökord. Genom att 

sedan läsa igenom alla sökträffar kommer användaren förr eller senare att hitta en 

post som matchar den titel som hen är ute efter (om det finns representerat i 

arkivmaterialet). Avancerade sökningar efter exempelvis titeln på en visa eller 
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inledning på en text, som faktiskt många poster har information om, torde dock 

medföra att det blir bättre sökbarhet i systemet. På liknande sätt skulle arkivet kunna 

göra även i manuskriptserierna, där exempelvis frågelistsvar skulle kunna 

tillgängliggöras efter temat eller numreringen på frågelistan. Intervjuer som skapats 

inom projekt skulle även de kunna göras sökbara utefter projektnamnet. Det finns 

således många möjligheter som kan utnyttjas för att göra handlingarna så sökbara som 

möjligt, vilket skulle ge ett mer lättförstått söksystem, något som är viktigt inför 

framtiden.    

 

En annan aspekt av den nuvarande systematiken som kan bli problematisk är hur 

platser anges i de digitala arkivkorten. Istället för att använda de nutida kommunerna 

som utgångspunkt används den gamla ordningen där landskap, härad, socken och 

stad/by registreras. Detta är en tydlig kvarleva från det äldre systemet, som kan 

förklaras genom att arkivet strävar efter att följa den historiska traditionen, att vissa 

serier i arkivet – framförallt musik och fotografi – fortfarande hanterar äldre material 

från tider då socknar och härader användes som indelningsfraser, att det kan fungera 

som en mer ingående angivelse än kommuner och städer som oftast utgör större 

territorium samt att sockengränser och namn inte riskerar att förändras i framtiden. 

Jag anser dock att det är viktigt att arkivet även börjar använda kommuner som 

platsangivelser, tillsammans med de övriga ingångarna. Socknar och härader är äldre 

beteckningar på ålderdomliga indelningsfunktioner som knappt används längre. 

Under arbetet med denna uppsats, och under min praktik, har jag tvingats till att 

använda google 16 som hjälpmedel till att söka upp vissa specifika socknar för att se 

var de ligger, var gränserna går och vad de nuvarande kommunerna heter – för att 

genom detta överhuvudtaget veta var materialet utgår ifrån. I Skåne har det funnits 

cirka 410 stycken socknar. 17 Det krävs en expert för att veta var varje härad- och 

sockengräns gick. Arkivet erbjuder idag, via hemsidan, kartor som visar var de olika 

härads och sockengränserna gick. 18 Dessa kartor är dock väldigt svåra att tyda. I 

framtiden finns det en stor risk att färre människor känner till dessa gränser, eller 

överhuvudtaget vet vad en socken eller härad var för något.  

 

Det finns således ett problem i att detta fortfarande används som primära 

platsangivelser i många poster. Förslaget att lägga till kommuner som platsangivelser 

innebär inte att socknar och härader skall tas bort, jag tror snarare att de kan fungera 

utmärkt som filtrering för att mer exakt peka ut platser inom en kommun, vilket är 

utmärkt för mer avancerade sökningar. Eftersom socknar och härader är äldre 

indelningsbenämningar som inte ändras kan de även fungera som en sorts trygghet att 

falla tillbaka på ifall kommungränserna förändras. Den historiska traditionen kommer 

således att följas, genom att socknar och härader används som en del av angivelserna, 

medan framtidens problematik hanteras genom att kommuner används som ytterligare 

ett sätt att ange platser. Fler ingångar till dokumenten torde bidra till ett mer 

funktionellt söksystem som inte utesluter användare på samma sätt som sker idag.  

 

                                                 
16 http://www.google.com 
17 http://socknar.se/landskap/skane 
18http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/kartor/Skane-socken.pdf 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/kartor/Skane-harad.pdf 

 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/kartor/Skane-socken.pdf
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Avslutande reflektioner 
 

Jag har i uppsatsen undersökt systematiken på Folklivsarkivet under två olika 

tidsperioder (period 1, 1930 till 1960, samt period 2, 1991 till idag), för att besvara 

frågeställningarna: 

 

 Hur har den nuvarande systematiken som används på Folklivsarkivet influerats 

av det äldre realkatalogssystemet? 

  - Hur är de båda systemen uppbyggda? 

            - Vilket slags  material registreras i systemen? 

            - Hur tillgängliggörs material genom systemen?  

 

 Hur kan systematiken på Folklivsarkivet utvecklas inför framtiden? 

 

Den första övergripande frågeställningen har undersökts genom en metod som är en 

del av temporal komparation (jämförelser över tid) och som kallas för stigberoende 

analys. Vid stigberoende analys studeras vilken betydelse oberoende faktorer, alltså 

initiala förutsättningar, har för utfall hos senare skeenden. För att ge undersökningen 

ett tidsperspektiv, vilket är väsentligt inom temporala komparationer, har en teori, 

som går ut på att forskaren kan se på och använda sig av det förflutna som ett verktyg 

för att förstå nutiden och genom det skapa teser inför framtiden, använts. Perspektivet 

valdes ut dels för att ge ovan nämnda tidsperspektiv till undersökningen och dels för 

att fylla den lucka som finns i forskningsfältet, där de flesta studier inom ämnet 

fokuserar på nutid och framtid. Det andra teoretiska perspektivet som har använts, 

aktörsperspektivet, visar vad ett system är och hur det skapas. Det är i detta synsätt 

aktörerna, snarare än teknologin, som avgör hur systematiken och strukturen inom en 

organisation skall fungera. I mitt material syns aktörerna och deras val väldigt tydligt, 

vilket bland annat manifesteras i hur de har valt att försöka kringgå vissa teknologiska 

problem mellan manuskriptarkivets databaser. Genom att, i enlighet med metoden, 

jämföra olika faktorer (delfrågeställningarna) inom fallet Folklivsarkivet under de två 

tidsperioderna har jag analyserat hur det förflutna har influerat nutid. Likheter i 

material och metoder för att tillgängliggöra materialet visar på att det finns ett tydligt 

samband mellan de båda systemen. 

 

Den andra övergripande frågeställningen har diskuterats med utgångspunkt i analysen 

från den första frågeställningen. Genom de lärdomar som har uppstått kring nutiden, 

genom studier av dåtid, har jag diskuterat framtidsutmaningar och, med utgångspunkt 

i utmaningarna, problematik kring systemet som används. Avslutningsvis har jag tagit 

upp hur systematiken kan utvecklas för att hantera framtiden och den problematik 

som presenterats tidigare. Fler sökvägar in i materialet samt mer fokus på att erbjuda 

materialet på ett mer pedagogiskt sätt är några förslag som ges inför framtiden.   
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Vidare forskning  
 

I ämnet systemutveckling kan, och bör, det bedrivas mer forskning som fokuserar på 

helhetsbilder kring systemen. Jag har i min uppsats granskat det förgångna för att ta 

lärdom och skapa förståelse för nutiden. Genom att förstå varför systemet ser ut och 

används på det sätt som det gör idag har jag kunnat problematisera och argumentera 

mycket mer djupgående kring förändringar än vad jag hade kunnat göra annars, och 

genom detta har jag kunnat komma med förslag på hur utveckling kan ske. I 

inledningen beskrev jag en rapport som jag hade arbetat med under praktiken på 

Folklivsarkivet. I rapporten utgick jag endast från nutid, vilket gjorde det 

problematiskt att argumentera kring de förslag på förändringar som presenterades i 

rapporten. Eftersom jag inte förstod varför systemet ser ut som det gör blev hela 

arbetet väldigt övergripande, där vissa tydliga problem togs upp utan att de belystes 

av tydlig argumentation. Ett exempel är mina argument kring användningen av 

socken som platsangivelse. I rapporten skrev jag att det är anmärkningsvärt att 

socknar och härader används som platsangivelser istället för städer och kommuner 

som är mer moderna indelningsfunktioner. Jag såg det som problematiskt att de äldre 

används, eftersom få människor i framtiden kommer veta var gränserna gick. Jag 

föreslog således att arkivet borde fundera på att gå över till att använda de nyare 

indelningsfunktionerna istället för socken och härad. I uppsatsen har jag, genom att 

granska det äldre systemet, fått en förståelse kring varför socknar och härader 

används som platsangivelser. Användningen av socknar och härader förklaras genom 

att arkivet strävar efter att följa den historiska traditionen, att vissa serier i arkivet – 

framförallt musik och fotografi – fortfarande hanterar äldre material från tider då 

socknar och härader användes som indelningsfraser, att det kan fungera som mer 

ingående angivelser än kommuner och städer som oftast utgör större territorium samt 

att sockengränser och namn inte riskerar att förändras i framtiden. I uppsatsen föreslår 

jag visserligen att kommuner bör användas som primära platsangivelser, eftersom det 

finns en hel del problematik med att använda de äldre indelningsfraserna. Socknar 

och härader ska dock finnas kvar, då jag genom de lärdomar jag fått kring 

användningen av dessa, insåg att finns en hel del positiva aspekter med att använda 

dem också.  

 

Argumentationer kring problem och förslag på förändringar blir således mycket mer 

djupgående och reflekterande när forskaren utgår från helhetsbilden än vid 

granskningar av endast ett perspektiv. Lärdomar kring nutid är viktigt att ta med i 

beräkningarna vid planering och utförande av systemutveckling. Eftersom det 

förflutna är det enda som forskaren kan ta lärdom från är det fördelaktigt att även det 

ingår i granskningen, så att systemen blir så fulländade som möjligt.  

 

Folklivsarkivet, med fokus på systematiken som används på arkivet, kan vidare 

studeras utifrån andra metoder och teorier. Intervjuer är något som jag inledningsvis 

var intresserad av att göra. Aktörerna som har arbetat med att utveckla systematiken, 

eller som tidigare har arbetat med realkatalogen, kan vara intressanta respondenter. 

Även användarna, alltså de utomstående brukarna av systemet, kan vara intressanta 

att fokusera på, då just deras tankar om systemets uppbyggnad och funktion är viktiga 

vid utveckling av ett system. Ett brukarperspektiv istället för aktörsperspektivet är 

således en ingång som hade varit intressant och som mer forskning kan göras kring.   
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Källförteckning 

Källor 
 

Material från Folklivsarkivet 
 

Arkivkort 1: 

 

Arkivkort som är kopplat till dokument med accessionsnummer M 2373. Kortet finns 

tillgängligt analogt i arkivets samlingar samt digitalt där det benämns Record N. 290. 

 

Arkivkort 2: 

 

Arkivkort som är kopplat till dokument med accessionsnummer M 8478. Kortet finns 

tillgängligt analogt i arkivets samlingar samt digitalt där det benämns Record N. 

19792.  

 

Arkivkort 3:  

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer M 6685. Kortet 

finns tillgängligt analogt i arkivets samlingar samt digitalt där det dock inte går att få 

tag på benämningen. 

 

Arkivkort 4: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer M 6685. Kortet 

finns tillgängligt analogt i arkivets samlingar samt digitalt där det dock inte går att få 

tag på benämningen. 

 

Arkivkort 5: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer M 21707. Kortet, 

eller posten, finns tillgängligt digitalt där det benämns Record N. 1895. 

 

Arkivkort 6: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer M 21932. Kortet, 

eller posten, finns tillgänglig digitalt där det benämns Record N 2288. 
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Arkivkort 7: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer: B046:02. Kortet, 

eller posten, finns tillgängligt digitalt där det benämns MFM 221. 

 

Arkivkort 8: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer: B183a:14. 

Kortet, eller posten, finns tillgängligt digitalt där det benämns MFM 2797. 

 

Arkivkort 9: 

 

Arkivkort som är kopplat till ett dokument med accessionsnummer B 24576. Kortet, 

eller posten, finns tillgänglig digitalt där det benämns MFM 13115. 

 

Folklivsarkivets realkatalog. Tillgänglig analogt och digitalt 

(http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-

fragelistsvar/realkatalogens-systematik/ Hämtat: 2016-04-27) 

 

Kortfrågelista nr 1 – Den 11:e september 2001 (2001). Tillgänglig:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

_kort/Kortfrgl_1.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Kortfrågelista nr 2 – Utvidgningen av EU (2003). Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

_kort/Kortfrgl_2.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Kortfrågelista nr 10 – Flyktingkrisen (2015). Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

_kort/KF_10_Flyktingkrisen.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Luf 2 -Frågor om lekar och idrotter (1933). Tillgänglig:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/HC_2.PDF Hämtat: 2016-03-18 

 

Luf 32 – Julbegåvning på herrgården (1940). Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_32.PDF Hämtat: 2016-03-18 

 

Luf 33 – Ödesbestämmelse knuten till herrgårdar (1940). Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_33.PDF Hämtat: 2016-03-18.  

 

Luf 35 – Stadstraditioner: Firandet av födelsedag och namnsdag i äldre tid (1940). 

Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_35.PDF Hämtat: 2016-03-18. 

 

 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/realkatalogens-systematik/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/realkatalogens-systematik/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/Kortfrgl_1.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/Kortfrgl_1.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/Kortfrgl_2.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/Kortfrgl_2.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/KF_10_Flyktingkrisen.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_kort/KF_10_Flyktingkrisen.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/HC_2.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/HC_2.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_32.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_32.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_33.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_33.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_35.PDF
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_35.PDF
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Luf 212 – Mjölken och jag (2003). Tillgänglig:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_212.pdf  Hämtat: 2016-03-18. 

 

 

Luf 220 – Kalla kriget (2006). Tillgängligt:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_220.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Luf 221 – På kyrkogården (2006). Tillgänglig:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

/LUF_221.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Luf 229 – Astrid Lindgren (2009). Tillgänglig: 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

_227_250/LUF_229.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

Luf 239 – Hemmet (2014). Tillgänglig:  

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist

_227_250/LUF_239.pdf Hämtat: 2016-03-18. 

 

M 6445. Upptecking från Småland; Älghult/Kråksmåla socken, 1940, som handlar 

om höstslåtter. Tillgänglig: Analogt och digitalt  

http://luf.ht.lu.se/SerM/06001-06500/M%206445%20s%201%20-%20%2023.pdf 

Hämtat: 2016-03-18.  

 

M 6516. Frågelistsvar till Luf 2 – Lekar och idrotter, från Småland; Berga socken. 

Insamlad 1940. Tillgänglig: Analogt och digitalt  

http://luf.ht.lu.se/SerM/06501-07000/M%206516%20s%201%20-%20104.pdf 

Hämtat: 2016-03-18. 

 

M 6743. Uppteckning av Fabian Karlsson 1940, Småland; Väckelsång socken, som 

handlar om höstslåtter. Tillgänglig: Analogt och digitalt  

http://luf.ht.lu.se/SerM/06501-07000/M%206743%20s%201%20-%2027.pdf Hämtat: 

2016-03-18) 

 

M 21707. Intervju som bland annat behandlar invandring, synen på Sverige, 

integration, gemenskap och högtider. Finns endast tillgänglig analogt. 

 

M 27133; M 27134; M 27135; M 27136; M27137. Intervjuer som behandlar ämnet 

pendling, som gjordes i samband med ett forskningsprojekt 2006-2007 av Susanne 

Ewert. Resultatet av projektet presenteras i rapporten ”Känna sig hemma”. 

Pendlarens vardagsstrategier (2007). Dokumenten finns endast tillgängliga analogt.    

 

M 27144. Observationsrapport som behandlar ämnet pendling, som gjordes i 

samband med ett forskningsprojekt 2006-2007 av Susanne Ewert. Resultatet av 

projektet presenteras i rapporten ”Känna sig hemma”. Pendlarens vardagsstrategier 

(2007). Dokumentet finns endast tillgängligt analogt. 

 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_212.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_212.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_220.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_220.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_221.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist/LUF_221.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_227_250/LUF_229.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_227_250/LUF_229.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_227_250/LUF_239.pdf
http://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/fraglist_227_250/LUF_239.pdf
http://luf.ht.lu.se/SerM/06001-06500/M%206445%20s%201%20-%20%2023.pdf
http://luf.ht.lu.se/SerM/06501-07000/M%206516%20s%201%20-%20104.pdf
http://luf.ht.lu.se/SerM/06501-07000/M%206743%20s%201%20-%2027.pdf
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M 27146; M 27147; M 27148; M 27149; M 27150; M 27151; M 27152. Intervjuer 

som behandlar ämnet elektrifieringen av samhället. 
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