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ATT FLYTTA 
Har du flyttat någon gång, eller kanske flera gånger? Flyttade du 
inom samma ort, från en ort till en annan eller kanske från ett land 
till ett annat? Hur gick det till? Berätta! 

 

Varifrån flyttade du och vart gick flyttlasset? Varför flyttade du? Till 
vilken bostad och vilken boendeform?  

  

Hur förberedde du för flytten? Hur gick det till när bostaden städades 
och saker packades? Vem gjorde det och när? Gick flytten kanske 
från en mindre bostad till en större, eller från en större till en 
mindre? Berätta!   

 

Vem ledde själva flyttarbetet? Anlitade du någon flyttfirma? Tog du 
hjälp av vänner, släktingar och bekanta? Bjöd du på något som tack? 
Skedde det i så fall i direkt anslutning till flytten? Hur gjorde du med 
uppackningen? Hade du någon inflyttningsfest eller liknande? 
Berätta! 

 

Har du hjälpt någon annan att flytta? Vem och i vilket sammanhang? 
Hur gick det till?  

 

Planerar du en framtida flytt? Hur har du i så fall tänkt att den ska gå 
till? Har du några goda råd eller varningar till den som står i 
beredskap att flytta? Har du några berättelser, tankar och 
reflektioner angående att flytta som du vill dela? Berätta gärna om 
ett särskilt minne! 



Välkommen med din berättelse om att flytta! Alla svar kommer 
att bli en del av våra samlingar och därmed bevaras till framtida 
generationer. Ange namn och adress (frivilligt), födelseår, kön, 
födelseort och bostadsort samt vad som är/har varit din 
huvudsakliga sysselsättning/yrke.  
 

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna 
skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge 
fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill 
skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan återsända dem. 
Ange om din text och dina bilder får användas i publikationer 
eller på internet.  
 

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 
Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se 
 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som 
bland annat har till uppgift att samla, undersöka och förmedla 
kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, dialekter 
och namn. Upprop, frågelistor och webbfrågelistor är exempel 
på metoder vi använder för att dokumentera vår tids 
vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar 
och med olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, 
tankar och minnen. 



 

 

 


