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En frågelista från  
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga 
myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder 
oss av frågelistor för att dokumentera vår tids vardagskultur. 
Genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas vi kunna 
inspirera människor med olika bakgrund att dela med sig av 
sina erfarenheter, tankar och minnen! Upplevelser och 
berättelser om den romska vardagen i Sverige saknas överlag 
och denna frågelista är ett led i vår strävan att fylla 
kunskapsluckan.  

Svaren på frågelistan arkiveras för framtida och samtida 
forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Frågelistan är avsedd att användas som hjälpmedel och 
inspirationskälla till skrivandet. Det är en fördel att läsa 
igenom alla frågorna innan du svarar, då de ibland tar upp 
samma eller liknande saker. Du behöver heller inte svara på 
alla frågor och du behöver inte svara lika utförligt under alla 
rubriker. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du 
givetvis möjlighet att vara anonym. Då uppger du endast kön, 
yrke/sysselsättning, födelseår samt födelse- och bostadsort. 
Vill du hellre bli intervjuad muntligen av Institutet för språk 
och folkminnen? Hör av dig! 

Låt din berättelse bli en värdefull del i våra samlingar! 

 

 

 



Lever du romskt? Vad innebär det för dig? Berätta på vilket 
sätt du upprätthåller ett romskt liv? 

Hur avspeglas det exempelvis i ditt hem, mat du lagar, dina 
klädval?  

Firar du några speciella högtider? I så fall, vilka, och med vem, 
hur och var? 

Tillhör du någon religion? 

Finns det någon maträtt som är extra betydelsefull och som 
alltid finns med på bordet vid speciella tillfällen? Berätta 
gärna om tillfällen då maten är viktig. 

 

Vad innebär det för dig att vara romsk man/kvinna?  

Hur skulle du beskriva din identitet? Är du i första hand rom, 
svensk eller något annat? 

Berättar eller visar du för din omgivning att du är rom? Finns 
det tillfällen då du aktivt döljer det? 

 

 

 

 



Berätta hur du har fått kunskap om de romska traditioner 
som du upprätthåller.  

Är du uppfostrad romskt? Vad innebär det?  

Om du har egna barn, vill du föra vidare romska erfarenheter 
och traditioner? 

Vilka traditioner är viktiga att föra vidare? 

Har ditt sätt att tänka kring och praktisera romska traditioner 
förändrats genom livet? 

 

 

 

 

 

 



Beskriv dina tankar och upplevelser av förtryck och 
fördomsfullhet mot romer. 

Hur upplever du att romer bemöts? 

 

Beskriv dina tankar kring romska språk och romers framtid. 

Talar du någon dialekt av romska? I så fall, när och i vilken 
omfattning? Om inte, är det något du skulle vilja lära dig? 

Vad är den viktigaste frågan för svenska romers framtid? 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Om du har fotografier, teckningar eller liknande som 
illustrerar dina berättelser får du gärna skicka med dessa. 
Uppge om möjligt årtal och upphovsmannens namn. Vi tar 
helst emot original, men om du inte vill skänka oss ditt 
material kan vi låna det för att skanna av och sedan sända 
tillbaka det. Ange om din text och dina bilder får användas i 
publikationer och/eller på internet. 

Beskriv, förklara, motivera och lägg gärna till annat som du 
anser är viktigt att förmedla. 

 

Skicka ditt svar portofritt till: 
 
Institutet för språk och folkminnen 
Frisvar 
20632717 
758 06 UPPSALA 
 
Du kan även e-posta ditt svar till: 
folkminnen@sprakochfolkminnen.se 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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