
 

 

  

Mina flyttar  

Hur många gånger har du flyttat? När var första gången? Vart flyttade du då? När var senaste 

gången? Vart flyttade du då? Tror du att du kommer att flytta fler gånger? Varför har du 

flyttat? Har det berott på arbete, studier, familjeförhållanden? På att du inte trivts eller velat ha 

en förändring? Har du flyttat från stort till mindre boende eller tvärtom? Eller kanske både 

och? Har du flyttat långt eller kort? Har du flyttat från ett land till ett annat? Är det spännande 

och roligt att flytta? Eller är det vemodigt och tråkigt? Vad tycker du är bäst med att flytta? 

Vad tycker du är sämst?  

 

 

  
 

Att flytta hemifrån 

Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? Vart flyttade du? Flyttade du till eget boende 

eller delade du med någon? Vem? Hur kände du inför flytten? Hur kände dina föräldrar och 

syskon? Tog du med dig möbler och saker hemifrån? Vilka? Hade du samlat saker att ta med 

dig till ditt nya hem, som till exempel köksutrustning? Vad var det för något? Hade du själv 

köpt dem eller hade du fått dem?  
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Organisera, packa, bära 

Hur förbereddes flytten/flyttarna? Anmälde du flytten?  Till vem eller vilka? Hur fungerade 

det med adressändring? Fick du flyttbidrag?  

 

Vem var det som packade? Hur organiserades lådor, kartonger, möbler? Var det svårt eller 

enkelt? Var du orolig för att något skulle gå sönder eller komma bort? Skedde det? Rensade 

du ut bland möbler, föremål, kläder i samband med flytten? Varför? Hur valde du vad som 

skulle följa med och vad som skulle blir kvar? Vad gjorde du med det du inte tog med?  

 

Vem eller vilka hjälpte till med flytten? Vad bestod hjälpen av? Hyrde du bil eller släpvagn? 

Anlitades flyttfirma? Var det fysiskt ansträngande att flytta? Hur lång tid tog det att flytta? 

Med avseende på den faktiska tiden men också på flyttprocessen som helhet?  

 

Har du flyttat i arbetet, till exempel till nya lokaler eller arbetsrum? Hur upplevde du det? 

Vem organiserade det? Vem packade och bar? Har du hjälpt andra, till exempel släktingar 

eller vänner, att flytta? Vad hjälpte du till med? Hur upplevde du deras förberedelser? Skiljde 

sig dessa flyttar från dina egna? 

 

  
 

Återkommande flyttar 

Flyttar du mellan olika boenden, till exempel till och från en sommarstuga? Vad tar du med 

dig? Har du dubbla uppsättningar av vissa saker så att du inte behöver flytta dem? Vilka?  

 

Flyttminnen 

Har du något speciellt flyttminne? Det kan vara av en flytt som helhet eller av en speciell 

händelse i samband med en flytt. Det kan också vara en känsla eller en upplevelse. Är ditt 

minne positivt eller negativt? Varför minns du just detta? 

 

Har de flyttar du varit med om firats på något sätt? Har det till exempel förekommit flyttgröt? 

Har det arrangerats inflyttningsfest? Utflyttningsfest?  


