PRESSMEDDELANDE

Forskningsprojekt om
pandemins effekter
Under 2020 samlade Norrbottens museum in norrbottningars berättelser om deras
upplevelser av pandemin. Nu fortsätter insamlingen – denna gång inom forskningsprojektet ”Pandemi i norr” som leds av Luleå tekniska universitet.
Insamlingen sker genom intervjuer samt digitala frågelistor på museets hemsida.
Via frågelistorna kan vem som helst bidra med sin berättelse – dessutom på valfritt
språk! Det är också möjligt att dela med sig av bild, ljud och video.
Via den digitala insamlingen är förhoppningen att nå ut till så många som möjligt i
länet. På Norrbottens museums hemsida kan människor dela med sig av sina
erfarenheter genom att besvara ett antal frågor. Det går även att skicka in en fri berättelse, och på så sätt är det möjligt att bidra flera gånger. För att insamlingen ska bli
så inkluderande och tillgänglig som möjligt har frågorna översatts till flera språk, och
berättelserna kan formuleras på valfritt språk eller på andra sätt än genom text.
– För att förstå vilken påverkan pandemin har haft, behöver vi ta del av många
människors olika perspektiv och situationer. Olika livsvillkor ger upphov till olika
upplevelser, säger Paulina Öquist Haugen, etnolog på Norrbottens museum.
Insamlingen förväntas bidra med information som bland annat kan ligga till grund
vid framtida historieskrivningar, historiska jämförelser samt planering och utveckling av mänsklig säkerhet och krishantering. Norrbottens museums projektdel sker i
samarbete med Piteå museum, vars etnolog Sophie Nyblom kommer att genomföra
intervjuer som berör olika temaområden.
– Under arbetets gång har vi en löpande dialog och på så sätt kan vi använda
oss av varandras kompetenser. Att vi är verksamma inom olika ämnesområden
stärker insamlingsarbetet ännu mer, säger Paulina Öquist Haugen.
”Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig
datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid 19
pandemin med fokus på Norrbottens län” (fullständigt projektnamn) har tilldelats
3 089 000 kr av forskningsrådet Formas. Projektet pågår till 30/11 2021 och leds
av docent May-Britt Öhman, gästforskare vid enheten för historia på Luleå tekniska
universitet. Utöver Norrbottens museum och Piteå museum deltar forskare från hälso
vetenskap vid Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum
för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Institutionen för bostads- och
urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet samt Riksorganisationen Same Ätnam
och enskilda renskötare.
Vid frågor, kontakta:
Paulina Öquist Haugen (ansvarig för Norrbottens museums del)
Etnolog, Norrbottens museum
paulina.oquist-haugen@norrbotten.se, 076-135 58 77
May-Britt Öhman (projektledare)
Gästforskare och gästuniversitetslektor vid enheten för historia,
Luleå tekniska universitet
may-britt.ohman@ltu.se, 0920-49 19 46
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