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Syftet med den här frågelistan är att ta reda på vilket förhållande kvinnor, och även män, har till klädesplagget behå. Behån är och har varit utsatt för mycket tyckande, både negativt och positivt. Den har setts som ett uttryck för kvinnoförtryck och den har symboliskt kastats i soptunnan. Men folk ändrar sina åsikter och modets makt är stor. Idag säljs det fler behåar av olika slag än någonsin. Vad tycker du om behåar i allmänhet? Berätta gärna så ingående och detaljerat som möjligt. Viktigt i sammanhanget är att årtal, modell, märke och material (tygkvalité) kommer med. Framför allt är dina egna upplevelser av det här plagget viktiga.

Svaren på frågelistan kommer att användas i min undersökning om behån som plagg. Undersökningen har ett historiskt perspektiv och gäller kvinnor på ett annat sätt än män, men männens synpunkter är mycket värdefulla för min undersökning. Undersökningen kommer att presenteras i en antologi om kläder och identitet.



Behå och bröst
Hur ser du på dina bröst, är du nöjd eller skulle du vilja att de hade en annan form eller storlek? Hur ser du på andras bröst, är det något särskilt du lägger märke till? Vilket kroppsideal har du? Hur är det att visa sina bröst för andra, t.ex. att gå top-less på badstranden eller att bada bastu med väninnor?
	Hur ser du på behån – som ett särskilt plagg eller som ett underplagg bland andra? Varför använder man behå? Betyder den något speciellt för dig? Vad förväntar du dig av din behå? Hur förändrar behån dina bröst och din kropp? Berätta! Har behån betydelse för hälsan? I så fall på vilket sätt? Behövs behå egentligen?

Behåar och klädsel
Vad har du för behåar, hur många, vilka färger och modeller? Berätta hur de ser ut! Har du ändrat din smak när det gäller behå? Anser du att du har en s.k. ”behå-garderob”?
	Byter du behå efter kläder och tillfälle, i så fall varför? Är behån en viktig del av klädseln? På vilket vis? Hur ofta byter du behå? Vad använder du för behå när du sportar? 
	När går du utan behå? Är det otrevligt eller extra tilldragande med bara bröst? Känner du dig avklädd utan behå? 
	Vad tycker du om att behån ibland syns, antingen genom plagget, i urringningen eller att axelbanden syns? Anser du att behån kan användas som ett synligt plagg?
	Hur ofta och på vilket sätt tvättar du dina behåar? Har det hänt något särskilt i tvätten någon gång? Vårdar du dina behåar på något annat sätt, lagar du om de går sönder?
Berätta hur du sköter dina behåar.

Att handla behå 
Vänd!
Var handlar du dina behåar och hur går det till? Handlar du i någon särskild typ av affär, eller kanske på postorder? Tycker du att det finns ett bra utbud?
	Hur är det att handla behå, hur ofta handlar du och vilken tid får det ta? Berätta om dina erfarenheter både positiva och negativa. Köper du själv, får du i present eller ger du själv bort? Passar den i så fall? Handlar män behå? Berätta!
	Hur upplever du själva provandet av behå? Är det ett problem att hitta rätt storlek? Vill du ha hjälp när du provar – och får du det? På vilket sätt? Hur ska din ”drömbehå” se ut? Talar du med andra om dina behå-erfarenheter?

Förändringar under ditt liv
Berätta om de behåar du haft under ditt liv. Kommer du ihåg någon särskild? Minns du din allra första behå? Hur såg den ut, var och hur skaffade du dig den? Hur gammal var du och hur kändes det att få behå?
	Har du följt modet eller håller du dig till en favoritmodell? Vad har olika perioder i livet inneburit för ditt val av behå, vad har t.ex. graviditet och amning betytt? Har du haft någon ”lycko-behå”? Har din inställning till behå-modeller och till att ha behå förändrats?
	Är du själv bröstopererad eller känner du någon som är det? Hur ser du på bröstoperation? Hur ställer du dig till protes/implantat? Hur är det att skaffa sig behå för den som förlorat ett bröst eller del av ett bröst? 
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