Hej!
Tack för att du har anmält ditt intresse att delta i Sörmlands museums
insamling av konsumtionsdagböcker. Här får du information om hur du går till
väga.

Dagboken innehåller två delar:
1. Mina inköp - Den första delen utgörs av ett frågeformulär som du ska använda
vid varje inköpstillfälle (alla inköp som sker samma dag räknas som ett
inköpstillfälle). Använd frågeformuläret här nedan som en mall som du
kopierar för att skapa ett nytt formulär till varje inköpstillfälle. Börja alltid med
att skriva inköpsdatum och ditt namn. Svara på frågorna även om du senare
väljer att lämna tillbaka varan. Berätta varför du ångrade ditt köp. Märk
bifogade fotografier med inköpsdatum och ditt namn.
2. Det här är jag – För att din dagbok ska få ett sammanhang vill vi att du
berättar lite om dig själv och dina tankar om klädkonsumtion. Den här texten
är inte kopplad till inköpstillfällen utan är en text som du kan skriva när som
helst under skrivperioden. Vi vill att du besvarar frågorna här nedan, men du
skriver så mycket eller lite som du vill och känner dig bekväm med. Ett tips är
att skriva då och då under hela skrivperioden. Datera alltid dina inlägg.
Vem är du? (namn, kontaktuppgifter, ålder och sysselsättning)
Varför valde du att delta?
Hur skulle du beskriva dig själv som klädkonsument? (Handlar du mycket eller lite,
ofta eller sällan, till dig själv och/eller andra etc)
Vad händer med kläder du inte längre vill ha?
Händer det att du eller någon annan lagar och syr om kläder?
Hur många klädesplagg har du i garderober och byråar? (Om du inte har möjlighet,
tid eller ork att räkna allt, försök uppskatta ungefär hur mycket det kan vara eller ge
exempel.)
Efter den 30 november 2014 är det dags att skicka in din digitala dagbok till:
anna.hedtjarnwester@dll.se

Varmt lycka till!

Mina inköp
Datum och namn

Vad har du köpt? (uppge även material och tillverkningsland om det framgår)

Var (butik, ort)?
Pris?
Till vem?
Varför?
Planerat eller impuls?
Tillsammans med någon?
Återköp?
Bifogas fotografier?

Övriga kommentarer?

Det här är jag

