
 

  

Läge 

Var bor du? Är du nöjd med bostadens läge? Vilken typ av boendeform har du? Bor du i 

hyres-/bostadsrätt, andrahandsboende, radhus, villa, flerfamiljshus, studentrum, kollektiv? 

Delar du din bostad? I så fall med vilka? 

Utseende 

Hur ser ditt hem ut? Beskriv din bostad. Rita eller fotografera gärna! 

Hur har du inrett ditt hem? Hur har du valt och resonerat kring inredningen? Har du gjort det 

i samråd med någon? Har ni i så fall haft skilda meningar kring hemmets inredning? Har ditt 

hem den standard och utrustning du behöver? Vad finns? Har du själv gjort några 

förändringar? Berätta!  

Hur ofta städas bostadens olika rum? Av vem? Är en del rum viktigare att städa än andra? 

Vid vilka tillfällen är det viktigt att ha städat? Har du balkong/uteplats/veranda/trädgård/ 

gemensamhetsgård? Hur ser det ut där och hur använder och upplever du dessa platser? 

 

     
Fotografer: Martin Svensson, Nötesjö, Folklivsarkivet samlingar och Charlotte Hagström 

 

Boende och omgivning 

Hur upplever du ditt boende? Känns det som hemma? Berätta! Är hemmet din ”trygga 

borg”? Känner du dig trygg i bostaden? I området? Varför? Träffar du dina grannar? Hur ska 

en ”bra granne” vara? Vilken kontakt önskar du ha med dina grannar? 
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Sysslor och umgänge 

Vad gör du i ditt hem? Var gör du dessa aktiviteter? Var befinner du dig mest och varför? Hur 

mycket tid spenderar du i ditt hem? Hur ser en dag i ditt hem ut? Vardag? Helg? 

Umgås du i ditt hem? Med vilka, när och hur? Får du spontana besök i ditt hem? I så fall av 

vilka och när? Uppskattas spontanbesök? Hur länge ”får” man stanna? Vilka rum används vid 

besök? Är det skillnad på hur bostaden används beroende på vilka gästerna är? Var vistas 

barnen i familjen? Finns det ett gästrum?  

Drömmar och planer 

Är du nöjd med din bostad? Vill du förändra något i ditt hem? Vad och varför? Vad inspireras 

du av? (TV, tidningar, andras hem eller annat.) Bryr du dig mycket om din bostad, ägnar du 

den mycket tid och tankar? Är den betydelsefull för dig? Varför? 

Om du fick skapa dig ett drömhem, hur skulle det se ut och var skulle det ligga? 

Musik i hemmet 

Lyssnar du på musik i hemmet? Lyssnar du i något speciellt rum och vid särskilda tillfällen? 

Skiljer du på bakgrundsmusik och mer riktat lyssnade? Lyssnar du på radio, TV, skiva, kassett, 

CD, dator, mobiltelefon, genom internet? Har lyssnandet förändrats med tiden rent tekniskt? 

Kommer du ihåg när du skaffat olika musikspelare till hemmet, t ex när du köpte din allra 

första musikspelare?  

 

Musicerar eller sjunger du i hemmet och i vilka sammanhang? Har du något instrument?  

Spelar du på det?  Var förvaras eventuella instrument när de inte används? Om du har eller 

har haft barn eller barnbarn hemma: Sjunger/musicerar du för eller med barnen? Låter du 

dem lyssna på musik eller musiksagor, exempelvis när de ska sova?  

 

Hur var förhållandet till musiken i ditt barndomshem? 

 

 
Fotograf Martin Svensson, Nötesjö. Folklivsarkivet samlingar. 

 
*** 

Vi tar gärna emot bilder som rör ditt frågelistsvar. Det kan vara såväl fotografier som teckningar och skisser. Uppge om 

möjligt fotografens namn. Ange också om arkivet och dess användare får använda dem i böcker, artiklar och på internet. 

Meddela oss om du vill ha tillbaka bilderna så skannar vi dem. 


