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Björn Horgby 

"MUNTLIG HISTORIA" OCH UNDERVISNINGEN I 
HISTORIA 

Tankar, råd och tips om att samla information 

Under senare år har det blivit modernt att samla in "muntlig historia". 
"Oral history" kallas en internationell forskningsrörelse, som samlar in 
muntligt källmaterial för att studera frågor, som historiker sällan under
sökt tidigare. I den här artikeln ska jag först kortfattat beskriva ett 
projekt i Norrköping som samlar in "muntlig histoira" i dep lokalhisto
riskt inriktade skolundervisningen. 

Insamling av textilarbetarminnen i Norrköping 

Våren 1986 började det kommunala projektet, Arbetarminnen i Norrköping, 
a tt samla in äldre textilarbetares nunnen. Under ledning av två etnologer, 
Christer Dominder och Lena Wemervik, har sedan dess beredskapsanställd 
pesona! gjort långa, ostrukturerade, livshistorieintervjuer med över 200 
personer. Varje person har intervjuats vid ett eller flera tillfällen -
sammanlagt 2 till 20 timmmar. Intervjuerna har sedan skrivits ut ordag
rannt av särskilt anställd personal, re~istrerats och klassificerats, 
innan de lagts i förvar under arkivbeständiga former. Materialet, som 
ständigt växer och som börjar utökas med intervjuer också med hamn-, pap
pers- och metallarbetare från Norrköping, kan nu användas för olika typer 
av forskning. 

Föreningen Folklivscentrum i Östergötland (FCÖ), som från oc.!1 med 1987 
leder projek"tet, hoppas så småningom nå också andra delar av Ostergötland 
i insamlingen av "muntlig historia". Föreningen har till syfte att verka 
för insamling av, dokumentation av och forskning i muntligt traderingsma
terial från Ostergötland. Ett första steg i genna breddning av verkSl!Jllhe
ten är kampanjen "Här är mitt liv''., som FCO driver tillsammans med Oster
götlands Läns Folkrörelsearkiv (OLFA). Syftet är att Norrköpingsbor i alla 
åldrar ska - i den form de själva väljer - berätta om sina liv. Kampanjen 
vänder sig både till pensionärer som skriver sina memoarer och till skol
barn som skriver berättelser om hur de lever idag och som ska kunna läsas 
av lika gamla skolbarn år 2000, .~å att .9essa ska få veta hur barnen tänkte 
1989. Som nästa steg planerar FCO och OLF A att vidga kampanjen till övriga 
delar av länet. 

När vardagslivets historia ska skrivas måste också källmaterialet hämtas 
från "vardagen" och från "vanligt folk". Detta konstaterade har ökat int
resset för "muntlig historia" och ligger till grund för upP.komsten av pro
jektet Arbetarminnen och föreningen Folkhvscentrum i Ostergötland. Hit
tills är, vad jag förstår, projektet Arbetarminnen, som ett kommunalt 
stött insamlingsprojekt av "muntlig historia", tämligen unikt, men en lik
nande verksamhet planeras nu också på Gotland. 
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"Muntlig historia" i undervisningen 

Den egna lokalhistorien ska, enligt läroplanerna, förmedlas till skolele
verna. Detta är sällan så enkelt, eftersom det ofta saknas läromedel. 
Bristen på läromedel kan delvis avhjälpas av att eleverna själva agerar 
forskare och söker upp informationen. Genom att samla in "muntlig histo
ria" kan eleverna både nå kunskap om vad som kallas "vardagens historia" 
och om mera traditionell lokalhistoria samt om hur själva forskningspro
cessen går till. 

Tyvärr är den metod som Kurt Olsson använder i sina TV-program, när han 
går ut i "verkligheten" med en TV-kamera och en mikrofon och sedan ställer 
mer eller mindre sanslösa frågor, inte att rekommendera för insamling av 
"muntlig historia". För a tt underlätta "forskningsprocessen" ska jag ta 
upp några viktiga moment, som eleverna bör lära sig i förväg. Jag använder 
här tillämpli~a delar av ett studiematerial som Lena Wemevik och jag 
själv har skrivit (för ett annat fora). Texten är en bearbetning av sär
skilt de avsnitt Lena Wemevik skrivit. Mycket av vad jag kommer att 
behandla är självklart för den metodiskt skolade historieläraren. Trots 
det väljer jag här att vara lite övertydlig. Insamlingen av "muntlig his
toria" skiljer sig delvis från traditionella historievetenskapliga meto
der. 

Frågor till det förflutna 

Innan man går ut i "verkligheten" måste man bestämma vad som ska under
sökas. Vilken händelse? Vilken miljö? Vilket historiskt förlopp? Vilket
/vilka problem gör just denna händelse värd att undersöka? Vilka hypoteser 
ska testas? När problemet är ställt kan man fråga hur problemet ska under
sökas. Vilken omfattning får undersölalingen haf Vilka personer ska interv
juas och vad förvänta5 dessa kunna bidra med för information? När under
sökningen börjar bör man ha bestämt de viktigaste frågeställningarna, var 
svar ska sökas och hur man ska gå till väga. 

Vilka personer som ska intervjuas är naturligtvis svårt att säga något om 
i förväg. Det är beroende på vilken information man är intresserad av. Det 
är förmodligen lättast att intervjua personer som själva varit ledande ak
törer i ett historiskt förlopp, men det är lika viktigt att tala med in
tervjupersoner, som intagit en mer undanskymd plats. Synen på det förflut
na kan skilja sig beroende på var i själva händelseförloppet man har 
befunnit sig, tex har män och kvinnor olika erfarenheter. 

Bandspelare eller anteckningar? 

Vid intervjuer kan man antingen arbeta med bandspelare eller med skrivna 
anteckningar. Fördelen med anteckningar är att efterarbetet minskar. Man 
har inga bandinspelnigar som bör sknvas ut. Det finns personer som övat 
upp sin skicklighet och kan göra bra intervjuer med nedskrivna anteckning
ar, men detta fordrar mycket övning och är inget att rekommendera i detta 
fal l. Det är risk för att det blir kortfattade och summariska intervjuer. 
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Ambitionsnivå och syne med intervjuerna 

Det underlättar om man i förväg bestämmer ambitionsnivån för intervjuar
betet och vilken form som ska väljas. I den vetenskapliga forskningen 
(särskilt inom etnologin och antropologin) gör man ofta djupintervjuer. 
Samma person intervjuas många gånger och förhoppnignsvis fördjupas kun
skapen och innehållet för varje gång. Det tar tid att få en människa att 
öppna sig. Gör man bara någon enstaka och kortare intervju blir innehållet 
ytligare. Vill man ta upp känsliga frågor, får man räkna med att lägga ner 
mer tid på intervjuarbetet. 

Samtalsintervjuer 

En tyP av intervju som kan rekommenderas är s k ostrukturerade, samtalsin
tervJuer (inte enkäter med givna svarsalternativ). Intervjun är uppbyggd 
som ett samtal där både intervjuare och intervjupersoner medverkar. Ofta 
har man en frågelista med uppskrivna frågor eller ämnesområden, en lista 
som man inte bör följa slaviskt, utan som ska fungera som stöd för interv
juaren. Ett relativt fntt samtal krins de ämnesområden, som är intressan
ta för intervjuaren, ger störst möjligheter att få reda på "hur det verk
ligen var". 

lntervjuteknik 

Det krävs ödmjukhet, stort intresse och inlevelseförmåga för att bli en 
~od intervjuare. Men det finns många knep som man kan lära sig. Här ska 
pg g~ några tips på vad man bör tänka på innan man går till sin första 
mteTV)U. 

- Ma_n bör gå igenom bai:~spelai:en ~oga. Helst bör J?aO göra ~ågra prC!~n-~
pelrungar, så att man· kanner sig saker på de tekniska detaljerna. I forvag 
ska alla sladdar, mikrofoner och eventuella batterier kontrolleras. Från 
projektet Arbetarminnen finns flera erfarenheter av att goda intervjuer 
har gått till spillo när batteriet tagit slut eller mikrofonen varit av
stängd mm. 

- Om intervjupersonen är pratglad är det viktigt att ha extra band med sig 
i beredskap. 

- Ju större kunskaper man har om ämnet desto lättare är det att ställa 
frågor. Men, det är intervjupersonen som ska förmedla sin information -
inte intervjuaren. Intervjuaren ska alltid vara den okunnige. På så sätt 
öppnar sig intervju personen lättare. 

- Man kan förbereda sig genom att skriva stolpar och frågor. Om samtalet 
stannar av kan detta fungera som stöd. Det är viktigt att intervjupersonen 
styr samtalet och att intervjuaren är så följsam som möjligt. Hinner man 
inte ställa en viktig fråga, så kanske det blir ett andra intervjutillfäl
le. 

- Det är fördelaktigt att göra intervjun i intervjupersonens hem, där 
hon/han är mest avslappnad. Man kan också få värdefulla uppgifter om in
tervjupersonen som person. 

- Intervjuaren ska komma i tid! 
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- Det underlättar om man är ensam med intervjupersonen. En intervju med 
fler än två personer är nästan omöjlig att lyssna på och skriva ut. Alla 
talar i mun på varandra. Dessutom kan en annan person verka hämmande på 
intervjupersonen. 

- Det underlättar om man väljer en lugn plats för intervjun, helst utan 
störande väggklockor och dylikt. I köket kan vissa hushållsmaskiner ge 
störningar på bandet t ex brummande kylskåp och droppande kranar. Små
ljud förstoras av bandinspelningen t ex clet kan vara svårt att höra samta
let när intervjuaren prasslar med papper eller när intervjupersonen oro
ligt trummar med fingrarna på bordet. 

- Intervjuerna bör inte vara för långa, särskilt inte om intervjupersonen 
är gammal. En och en halv timme brukar vara lagom. 

- Till slut måste intervjuaren respektera intervjupersonen! Man måste 
hålla tider och de uppgörelser som gjorts kring intervjusituationen! Det 
kan vara ett känsligt material som förmedlas och det måste man förvalta 
väl. 

Att intervjua 

Här följer ytterligare· några tumregler vid själva intervjun. Nu är det 
dags för de första intervjuerna. Tid är avtalad, bandspelaren väl genom
gången och intervjuaren har förberett sig så väl som möjligt. Helst bör 
enbart en person utföra intervjun. Annars kan intervjupersonen känna sig 
osäker och det försvårar kontakten. En intervjuare och en intervjuperson 
är mer jämställda. 

Så gäller det att få kontakt med intervjupersonen. Man bör ta god tid på 
sig och vara lyhörd. Vill han/hon visa sina album eller sina tavlor, så 
bör man titta på dem. Kanske sätter man sig ner och dricker kaffe och lär 
känna varandra lite före själva inspelningen. Samtidigt som intervjuperso
nen får veta vem intervjuaren är, så bör intervjuaren informera om syftet 
med intervjun och hur marterialet kommer att användas. 

När tiden känns mogen är det dags att plocka fram bandspelaren. Helst så 
naturli~t som möjligt! En del människor kan verk~_ hur pratglada som helst, 
men bhr som musslor när det ser en bandspelare. AI intervjuaren lugn bru
kar det hjälpa. Man kan ställa bandspelaren lite avsides, om det är möj
ligt (så att den inte blir så dominerande). Då är det lättare för en ner
vös intervjuperson att glömma bort den under intervjuns gång. Huvudsaken 
är att mikrofonen står så att full ljudstyrka nås. Intervjuaren kan börja 
inspelningen med att be intervjupersonen berätta om namn, ålder mm. 
Sådant är annars lä tt au man glömmer bort. 

Den första intervjun är bara en sondering. Man kanske får en snabb genom
gång av det ma n vill veta, men det går inte att räkna med att känsliga 
frågor ska kunna ställas. Det gör man först när man lärt känna varandra 
lite bättre. Ju fler intervjutillfä llen desto närmare kommer man en person 
inpå livet. 

En intervju är en social relation där intervjuarens medverkan är lika vik
tig som intervjupersonens. Det intervjuaren säger och inte säger påverkar 
intervjuns innehåll. 
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Några minnesregler. 

- Man bör helst inte avbryta intervjupersonen. Det som först verkar vara 
oväsentligt kanske leder fram till något som är viktigt (och som inte kom
mer fram annars). Avbrott riskerar att stoppa upp kommunikationen. 

- Pauser är inte farliga. Man bör vänta in intervjupersonen och hellre 
prata för lite än för mycket. 

- Ledande frågor bör undvikas. 

- Frågorna bör helst vara så raka som möjligt, så att båda personerna 
talar om samma saker. 

- Det är viktigt att · visa intresse för intervjupersonen (koncentration) 
och för vad intervjupersonen berättar. Men man bör helst undvika att "hum
ma" hela tiden. Det stör bandinspelningen. 

- Det kan vara hämmande på intervjupersonen om intervjuaren blir förvir
rad eller förlägen vid känsliga frågor. 

- I stället för att avbryta när något intressant nämns kan man återkomma 
till det senare under intervjun och då bygga vidare på dessa uppgifter. 

- Korsförhör eller påtryckning är inte att rekommendera. Det kanske los
snar nästa gång i stället. 

- Man bör inte rusa iväg efter avslutad intervju. Hellre bör man visa att 
man är intresserad av intervjupersonen som människa och inte bara som in
formationskälla. Därför kan det vara bra att sitta kvar och prata en liten 
stund, om det passar. Många bjuder gärna på kaffe efteråt. Då kanske man 
får titta på familjealbumet eller blir visad tidningsutklipp och annat. 
Det kan vara sådant som man kan ha stor nytta av i forskningsarbetet. 

Nyckeln till att bli en god intervjuare: 

Var LYHÖRD. LYSSNA och undvikattAVBRYTA 

Ener intervjun 

Efter intervjun är det bra att skriva ner sina intryck och iakttagelser 
kring intefV]usituationen. Det kan sedan bli ett värdefullt komplement 
till bandinspelningen. Man kan också förklara och förtydliga händelser och 
situationer under inspelningen. Kanske gav intervjupersonen intressanta 
upplysningar efter att bandspelaren stängts av. 

Idealet är att göra flera intervjuer med samma person. Generellt säger man 
att en basintervju (en intervju som täcker upp en persons liv någorlunda) 
består av åtminstone tre intervjutillfällen. 

Om man ska gå tillbaka till samma intervjuperson ska man förbereda sig 
noga: Lyssna igenom den föregående intervjun: tänka igenom nya frå$or; och 
se efter om man kan ta med sig nå~ot material som stödjer intervJuperso
nens minne, tex fotografier eller tidmgnsurklipp. 
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Hur ska intervjumaterialet förvaras? 

Bandinspelningar bör skrivas ut på maskin när man är klar med intervjun. 
Materialet blir då lättare att använda oc h lättare att förvara. Det är 
ett tidsödande arbete, men värt besväret. Om möjligt bör man undvika att 
redigera i intervjumaterialet, utan skriva ut det som det är, även om det 
kan verka som om mycket är oväsentligt för undersökningen. Men om mate
riale t sparas, så kan andra elever eller forskare behöva använda just den 
information som redigerats bort. 

Banden och utskrifterna bör helst förvaras i ett arkiv där det inte är fö r 
fuktigt och inte är så stor brandrisk. Banden bör inte förvaras där det är 
alltför torrt. 

Om materiale t .inte förvaras i ett arkiv, så bör det i alla fall förvaras 
så brandsäkert som möjligt! Har man möjlighet kan man skilja band och ut
skrifter, så att det vid en eventuell olycka finns kvar ndgot material. 
Man kan också göra en säkerhetskopia av bandet och utskriften, som förva
ras på e tt annat ställe. 

Källkritik 

För historikern ställer materialet nya typer av källkritiska problem. En 
del av dessa går relativt lätt att lösa, eftersom den etnologiska forsk
ningen sedan länge använt muntligt källmaterial. Jag kan bara påminna om, 
att Mats Rehnbergs insamling av olika yrkens minnen påbörjades redan 1944 
och att det i Nordiska museets arkiv firrns ett par tusen arbetarminnen 
från hela landet (som tyvärr inl..: innefattar några textilarbetarminnen). 
Men, det finns vissa · problem som är specifika för historikerna. Minnet 
fungerar ofta som en sorts teleskop riktat mot det fö rflutna. Teleskopet 
"trycker ihop" skeendet och P.åverkar tidsaxeln. Händelser som inträffat 
vid olika tidpunkter kan flyta ihop. Kronologin kan vara i olag och exakta 
uppgifter är sällan så "exakta" som de verkar. Den historiska förändringen 
kan därför vara svår att nå - om man inte använder tämligen grova katego
rier. Det nuvarande påverkar också minnet. Man minns genom ett filter som 
"färgar av sig" på minnena. 

Ett exempel: Vid en intervju berättade en person att han blev ordförande i 
föreningen 1943. Den sakupplysningen var felakti&. I verkligheten blev han 
inte ordförande förrän 1947. Det visade en titt i föreningsprotokollet 
från den tiden han valdes till ordförande. 

En fråga man bör ställa är vilken tendens källmaterialet har? I vilket 
syfte har det producerats? Talar personen i egen sak och försvarar ett 
handlande som utsatts för eller skulle kunna utsättas för kritik? Minnes
berättelser är ofta tendensiösa,. Många människor vill framställa sig själ
va i så god da~er som möjligt. Aven om man inte är medveten om det själv, 
så sorterar rrunnet ut händelser eller företeelser som ger en positiv bild 
av personen. Kanske förtigs obehagliga fakta. Kanske förstorar personen 
sin egen roll. Allt detta innebär att man måste behandla det insamlade 
materialet varsamt. 
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Slutord 

Utöver folklivsarkiven och Nordiska museets arkiv sysslar få arkiv med 
muntligt källmaterial. Men det skadar inte att höra med närmaste folkrö
relse- eller kommunarkiv. Saknas källmaterial går det att skapa nytt. 
Bristen går att avhjälpa genom att elever, efter undervisning i intervju
teknik och forskningsmetodik, gör intervjuer. Samtidigt som ett lokalhis
torisl..'t material skapas, som också senare kan användas i undervisningen -
och av forskningen om det bevaras arkivbeständigt - får eleverna, genom 
själva forsl..'Tlingsprocessen, lära sig sin egen historia. 




