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                  Etnologiskt centrum i Uppsala  

Vi vill vara en del av er vardag! 

Vi på Etnologiskt centrum i Uppsala arbetar med att lyfta fram vardagen ur ett kultur -och samhällsperspektiv med 

fokus på det etnologiska. Det vill säga, vi intresserar oss för hur människor lever och verkar i vardagssammanhang 

(Ehn & Löfgren 1996). Genom etnografiska metoder, intervjuer, observationer, litteratur och arkivmaterial tar vi del 

av och dokumenterar kulturella processer som sker i det vardagliga i fält som berör i princip det mesta. Hur det är att 

vara tjock. Hur du tar dig till arbetet. Hur du ser på konst, musik eller dans. Vad du äger för saker. Hur, var du äter 

middag. Vad du äter till middag. Kom och berätta för oss! Vi vill vara en del av er vardag!  

 

 Infoteket  

På infoteket hittar du etnologisk litteratur, publikationer, forskning och 

tidskrifter. Vi har även intervjuer och material för dig som vill fördjupa dig i 

ämnet, eller själv håller på och skriver en etnologisk text. Vill du själv bli 

intervjuad eller berätta om någonting så finns våra etnologer på plats, redo 

att ta vara på just din berättelse. Läs mer om vårt arbete på sida 4.  

 

 

 Hantverk och café  

Hantverks-cafét är en lugn plats där du kan slå dig ner med dina vänner över 

en fika, delta i hantverksarbete eller handla något av de ekologiska, 

Uppländska och närproducerade varor eller hantverk som vi har i butiken.  

Fiket och hantverks-shopen har fokus på miljö, kultur, hållbar konsumtion 

och att gynna lokala gårdsbutiker och upplandskreatörer. Mer information 

finner du på sida 5.  

 

 

 Secondhand  

Varje ting har en berättelse, men varje ting kanske inte används så mycket 

som det förtjänar, eller är trasigt och tänkt att kastas? Varför inte ge det 

nytt liv och skänka det till vår secondhandbutik där du även får chansen att 

berätta om sakens historia. Vi tar emot saker som inte längre används och 

vid behov lagar vi det och/eller syr/skapar någonting nytt av det. Visionen 

är zero waste och hållbar konsumtion. På sida 6 berättar vi mer om vår idé.  
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                  Etnologiskt centrum i Uppsala  

Om oss 

Vi som arbetar på Etnologiskt centrum i Uppsala är högskoleutbildade etnologer och kulturvetare. Vi är tränade i att 

intervjua, observera och kartlägga kulturella processer som sker i det vardagliga och därför är du och dina 

erfarenheter och minnen i goda händer hos oss. Vill du veta mer, eller har någon fråga som rör verksamheten så är 

du välkommen att kontakta oss på kontakt@ecu.se.  

 

Varför ett etnologiskt centrum i Uppsala? 

Under ett fältarbete hösten 2019 med temat ”stad och land” intervjuades personer inflyttade till Uppsala från annan 

ort om hur de såg på staden som sin bostadsort. Flera av informanterna som intervjuades talade om Uppsala som en 

”studentstad”, men många nämnde också staden som en smältdegel där många människor från olika ställen och med 

olika bakgrunder finns. I boken När verkligheten inte stämmer med kartan : Lokala förutsättningar för hållbar utveckling 

(2014) talar etnologen Maria Vallström om platsen ur ett berättarperspektiv där hon lyfter hur platser färgas av sina 

berättelser (s.59). Att Uppsala är en studentstad anser vi är en för ensidig skildring av Uppsala. Det finns så mycket 

mer! Självklart är studentlivet en viktig del för Uppsala som kulturstad, men vår vision är att inkludera flera! Hylla 

smältdegeln!  Vårt jobb är därför att lyfta och samla in berättelser från alla typer av människor i Uppsala för att ge 

staden en bredare bild, och det gör vi genom era berättelser, era saker, era traditioner och era minnen, samtidigt som 

vi, tillsammans med er värnar om Uppsalas miljö med klimatsmarta val genom secondhand, närproducerade råvaror 

och hantverk från Uppsala med omnejd.  

 

Lämna ditt bidrag 

Vill du lämna ditt bidrag till verksamheten är du hjärtligt välkommen att komma in till oss och prata med någon av 

våra medarbetare. Vi finns på plats, måndag – fredag mellan 10–18. Etnogatan 11, Uppsala. Kan du av någon orsak 

inte komma in till oss går det även bra att ringa till oss på telefonnummer 018-5201 415 eller e-posta oss på följande 

adresser:  

 

Infotek: infoteket@ecu.se  

Telefonnummer: 018-5201 416 

Hantverkscafé: hantverkscafe@ecu.se  

Telefonnummer: 018-5201 418 

Secondhandbutik: secondhand@ecu.se 

Telefonnummer: 018-5201 417 

mailto:kontakt@ecu.se
mailto:ecu.infoteket@uppsala.se
mailto:ecu.hantverkscafe@uppsala.se
mailto:ecu.secondhand@uppsala.se
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                  Etnologiskt centrum i Uppsala  

 

 

Infoteket 

Infoteket är en plats där du kan läsa, låna och köpa etnologisk litteratur. Vi på Etnologiskt centrum i Uppsala anser 

att etnologin, det vill säga studiet av människan som kulturvarelse är mer användbart än ”bara” inom vetenskap och 

forskning. Etnologi så som vi ser det, har många gånger ett allmänintresse, men ändå är det få personer som vet vad 

etnologi är för något.  

I Vardagslivets etnologi : Reflektioner kring en kulturvetenskap (1996) inleder etnologen Billy Ehn första kapitlet med 

rubriksättningen ”vetenskapen om allting”? (s.13). Och även om det är en luddig definition är det precis så etnologi 

är. Det går i princip att forska om vad som helst. Med temadagar kommer vi att söka efter specifika berättelser, så 

om du är osäker på vad eller vilken berättelse som vi kan vara intresserade av så kan du kolla i vårt berättar-arkiv, där 

finns det rubriker och hur många berättelser som finns samlade. Vill du lägga till just din berättelse i någon av redan 

befintliga kategorier i vårt register är det bara att höra av dig till oss, så ordnar vi det.  

Berättelsen kan du antingen skriva ner själv, eller be om en SVAR-lista där du får frågor/stödord att skriva omkring, 

eller så kommer du in till oss och bokar tid för en intervju. Vi kan även intervjua dig hemma hos dig också och har hela 

tiden etnologer ute i fält.  

Du som lämnar din berättelse omfattas av vår sekretess. Vi talar inte om vem som lämnat en berättelse, men då alla 

berättelser läggs upp offentligt i vår databas och kan komma att användas i vetenskapliga studier och skrifter så skrivs 

dels ett avtal mellan oss och dig som berättare. I det avtalet får du lämna samtycke till att ditt namn antingen 

publiceras eller anonymiseras. Vi anonymiseringen kan även arbete och annan information skyddas för att inte röja 

någons identitet om så önskas.  

 

Kontakt: infoteket@ecu.se  

Telefonnummer: 018-5201 416 

Besöksadress: etnogatan 11, Uppsala  

Öppettider: 10–18  

mailto:ecu.infoteket@uppsala.se
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                  Etnologiskt centrum i Uppsala  

 

Hantverk och café  

Hantverks-cafét är ett café där du kan ta en fika, delta i hantverksarbete eller handla något av de närproducerade 

varor som vi har i butiken. Varorna består av både stickat, virkat, sylt, grönsaker, bär, frukt, blommor och frön från 

Uppsala med omnejd. Fiket och hantverks-shopen har ett fokus på miljö, kultur, hållbar konsumtion och att gynna 

lokala gårdsbutiker och upplandskreatörer samt bidra till gemenskap och mångfald. Vi som arbetar i hantverks-cafét 

är kunniga i hantverksarbete och har ett stort intresse av närproducerade varor och hållbar konsumtion. Tanken är 

att tradition ska genomsyra hantverks-cafét. Kanske har du ett recept på hemlagad sylt som du vill dela med dig av 

eller kunskapen i att brodera ett visst mönster. Syjunta, när den är som bäst med andra ord. Fika, skapa och umgås. 

Som mathistorikern Massimo Montanari säger i boken Mat är kultur (2010); att sitta till bords är ett av människans 

främsta sätt att umgås på (s.96). På plats har vi alltid kunniga personer som gärna delar med sig av sina 

hantverkskunskaper och en vävstol för den som vill väva ett par varv, ett roligt sätt att vara med och skapa någonting 

tillsammans med andra. Vävarna som vävs sätts sedan upp på våra väggar med alla som varit med och tillverkat den.  

Hantverks-cafét bidrar även i arbetet till att gynna lokala 

gårdsbutiker och närproducerade varor från landsbygden i 

Uppsala med omnejd. Som återförsäljare erbjuder vi 

producenter att sälja sina varor genom oss för att på så sätt 

synliggöra sin verksamhet även i staden. Enligt oss ska 

landsbygds-förlagd verksamhet inte behöva begränsas i sitt 

utbud och synlighet bara för att de ligger utanför stadskärnan, så när staden inte kan ta sig ut på landsbygden, tar vi 

landsbygden till staden.  

 

 

Kontakt: hantverkscafe@ecu.se  

Telefonnummer: 018-5201 418 

Besöksadress: etnogatan 11, Uppsala  

Öppettider: 10–18 

mailto:ecu.hantverkscafe@uppsala.se
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Secondhand  

Ge, ta och ta del av tingens berättelser, det är så vi tänker i vår secondhandbutik på Etnologiskt centrum i Uppsala 

(Mauss 1997, Silvén 2011, Meurling 2014). Hos oss kan du köpa secondhand eller lämna in saker du inte längre 

använder. Lämnar du in saker hos oss, så får du checkar motsvarande värdet på ditt föremål som du sedan kan 

använda i butiken, på så sätt kan du utan kostnad byta ut dina saker hemma och samtidigt bidra till en hållbar miljö. 

I boken Gör skillnad! : från klimatångest till handlingskraf (2009) talar författarna dessutom om de egna samvetes-

fördelarna med att köpa secondhand. Genom att handla begagnat ligger inte konsumentavsvaret över att kontrollera 

frakt, ursprungsland, tillkomst osv, på dig utan det ligger på den som köpte varan ny. WIN-WIN tycker vi!   

På vår secondhand arbetar etnologer och föremålskunniga personer som brinner för kultur och föremålshistoria i 

dubbel bemärkelse. Dels föremålshistoria i sig, men vi intresserar oss även för varje föremåls ”personliga” historia. 

Vem den har tillhört, var, när och hur den använts. Vardagliga och ibland till synes triviala uppgifter är sådant som 

etnologer intresserar sig för och ett spännande informationsutbyte mellan föremål och människor (Silvén 2011:156, 

Wettstein 2009, Meurling 2014, Ottoson 2008). På secondhandbutiken tar vi även emot lätt trasiga saker som inte 

längre används som vi sedan lagar vi och/eller syr/skapar någonting nytt av det. Vår vision är zero waste, återbruk och 

hållbar konsumtion för att göra så lätta klimatavtryck som möjligt på vår miljö.  

 

Temafest med berättarkväll! 

En gång i månaden har vi också temafest med berättarkväll på secondhandbutiken! Vi har då öppet kvällsöppet med 

föremålstema där ni som kunder bjuds in att komma mer era föremål och berätta om dem. Givetvis går det att handla 

i butiken under dessa kvällar med men gäller endast de som kommer till berättarkvällarna som berättare el. åhörare.   

 

Kontakt: secondhand@ecu.se 

Telefonnummer: 018-5201 417 

Besöksadress: etnogatan 11, Uppsala  

Öppettider: 10–18 

mailto:ecu.secondhand@uppsala.se
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