
www.finlit.fi/keruut

Mer information:
SKS arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Svarsanvisningar 

Skriv på ditt eget språk och med din egen
stil. Textens längd är inte begränsad. Vi tar
emot även fotografier, ljudinspelningar,
videor, tidigare nedskrivna minnen och
intervjuer. Sänd bara material som du har
rätt och/eller tillstånd att sända. Vi begär
ditt samtycke för att arkivera materialet i
SKS arkiv samt för att använda materialet i
enlighet med arkivets regler. Vi begär även
samtycke till att överlåta materialet till
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
för behandling och vidare för forskning,
undervisning och studier.

Läs SKS regler för överlåtelse till arkivet
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Sänd din text före 31.1.2021.

 − på webblanketten på adressen  
www.finlit.fi/sv/moderskapsforpackning 
eller 

 − per post till Finska Litteratursällskapet, 
arkivet, PB 259, 00171 
Helsingfors, märk kuvertet 
”Moderskapsförpackning”.

Insamling av minnesinformation 1.9.2020–31.1.2021 

Moderskapsförpackningen har varit en del av finländska familjers
vardag sedan år 1938 och är viktig för det finländska välfärdssamhället.
Vi samlar minnen och erfarenheter av moderskapsförpackningen från
föräldrar under olika decennier, mor- och farföräldrar, faddrar,
föräldrarnas livspartner eller vem som helst som har minnen eller
erfarenheter av moderskapsförpackningen.

Du kan formulera dina svar fritt på ditt eget modersmål. När du
skriver kan du ta hjälp av dessa frågor:
 − Vilka positiva eller negativa erfarenheter har du av moderskaps-

förpackningen? Om din erfarenhet gäller ditt barns moderskaps-
förpackning, berätta när ditt barn föddes, hur gammal du var och 
om er familjesituation? Varför ville du ha förpackningen och inte 
pengar i stället? Om du inte fick en förpackning eller pengar, hur 
kändes det?

 − På vilket sätt pratade man om moderskapsförpackningen till 
exempel i din närmaste krets, i grannskapet, på rådgivningen, i 
medier?

 − Hur och var fick du moderskapsförpackningen? Hur var det att 
få förpackningen första gången? Hur såg förpackningen ut, hur 
doftade och kändes den i händerna?  

 − Berätta om moderskapsförpackningens innehåll. Hur hjälpte 
förpackningen dig i vardagen som förälder?

 − Vad var det viktigaste eller oförglömligaste sak i moderskaps-
förpackningen och varför? Berätta ett minne om en sak i 
förpackningen.

 − Har ditt barn, ditt barnbarn eller din väns barn sovit i 
moderskapsförpackningens låda? Hade din närkrets 
eller rådgivningen synpunkter på att barnet sover i 
moderskapsförpackningen?

 − Om du har flera barn, valde du att ta en moderskaps-förpackning 
till alla? Varför eller varför inte? Har du olika erfarenheter för varje 
barn, och om ja, på vilket sätt?

 − Vad gjorde du med moderskapsförpackningens låda, tillbehör 
och kläder då barnet växte? Hur tänker och känner du nu då du 
ser föremålen i förpackningen?

 − Har ni historier om moderskapsförpackningen som berättas om 
och om igen i din familj, släkt eller vänkrets?

 − ”Moderskapsförpackningen är en symbol för den finländska 
välfärdsstaten” – vad säger du om det påståendet? Vilken 
betydelse tycker du att moderskapsförpackningen har haft i 
Finlands närhistoria?

Minnesinsamlingen organiseras av SKS och universitetslektor Tanja
Vahtikaris (Tammerfors universitet) forskningsprojekt Moderskaps-
förpackningen och känslorna: sociomateriell upplevelse av välfärds-
staten från 1930-talet till 2000-talet. Texterna arkiveras i SKS arkiv och
i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD). Vi informerar om
hur insamlingen gått våren 2021. Vi utlottar bokpriser bland alla
respondenter.

Minnen av moder-
skapsförpackningen


