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Spørreliste nr. 221

FLYTTING

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Gjennom livet flytter mange av oss flere ganger. Denne gangen vil vi gjerne at du forteller om
de gangene du har vært gjennom en flytteprosess, om positive og negative erfaringer, om hva
du har tatt med og hva du har måttet kvitte deg med.
Å flytte fra et hjem til en ny bolig er et oppbrudd – og på samme tid en ny start. Det kan være
godt, gjøre vondt, eller kanskje litt av begge deler. Noen ganger flytter man etter eget valg, ut
fra ønske om bedre plass, høyere standard på bolig, ny jobb, nytt naboskap, eller rett og slett
fordi man mistrives der man bor. Andre ganger kan det være indre eller ytre omstendigheter
som tvinger en til å flytte. Men hvordan det enn er, så medfører bytte av bolig mye planlegging og forberedelse, mye praktisk arbeid og mange tanker og refleksjoner. I det følgende har
vi listet opp noen spørsmål. Bruk dem som hjelp for erindringen. Hopper du over noen spørsmål, så angi kort hvorfor.
Som vanlig ber vi deg lese gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive. På forhånd
takk!

1
Flyttet du med familien den gangen du var barn eller ungdom? Hvorfor flyttet dere? Hvordan
var det å bytte venner/kamerater? Bytte skole? Fortell.
2
Fortell om da du flyttet hjemmefra for første gang. Hva var foranledningen og hvordan opplevde du det? Hva hadde du med deg og hvordan etablerte du deg med utstyr for å gjøre det
”hjemmekoselig”? Bodde du alene eller sammen med andre?
3
Har du flyttet mange ganger siden i livet? Lag gjerne en liste over steder du har flyttet til og
fra, – steder der du har bodd gjennom livet.

4
Har du bodd i barndomshjemmet ditt hele livet? Har du gjort deg noen tanker omkring det å
være så ”bofast”?
5
Har du i løpet av livet flyttet fordi du ønsket deg større plass, bedre bolig, – fordi du fikk
bedre økonomi eller fordi du ønsket å bosette deg i et annet miljø? Fortell om planlegging,
salg av bolig, anskaffelse av ny, og om hvordan du/dere rent praktisk gjennomførte flyttingen.
Ble dine/deres forventninger innfridd?
6
Har du måttet flytte til en jobb eller med jobben? Gjorde du det som enslig? Hva innebar det
for deg? Medførte det at også familien måtte flytte? Hvordan løste dere dette? Fortell om
flytteprosessen og om hva flyttingen innebar praktisk, sosialt og følelsesmessig.
7
Har du flyttet til og fra utlandet? Fortell om flytteprosessen og hva den innebar både på det
praktiske, sosiale og følelsesmessige planet.
8
Har du av helsemessige eller andre grunner måttet flytte? Fortell.
9
Har du flyttet til eldrebolig? Fortell om hvordan du opplevde det.
10
Har du egen erfaring eller kunnskap om familieoppbrudd/skilsmisse/dødsfall som har gjort
flytting nødvendig? Kan du fortelle om det?
11
Har du egen erfaring eller kjennskap til det å måtte flytte fra hus og hjem på grunn av
offentlig ekspropriasjon av eiendommen eller på grunn av naturkatastrofer? Fortell om det.
12
Noen av våre medarbeidere har minner fra andre verdenskrig, som også medførte flytting.
Fortell om det.
13
Når man flytter, må man ta stilling til hva som skal med og hva man må kvitte seg med.
Hvordan har diskusjoner og overlegninger vært i den prosessen? Hvilke ting har større verdi
enn andre, og hvorfor?
14
Hvor lett – eller hvor vanskelig – synes du det har vært å finne seg tilrette i en ny bolig? Hva
har vært spesielt utslagsgivende? Hvor lang tid har det tatt å slå rot?
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