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Abstract 
Studier har visat att unga har allt svårare att etablera sig på de arenor som hör vuxenlivet 
till, det gäller såväl inträde i arbetslivet, eget boende som familjebildande. Detta har 
medfört att ungdomstiden blivit allt mer utdragen och sträcker sig längre upp i 
åldrarna. Fokus i studien riktades mot ungas etablering på bostadsmarknaden och syftet 
med undersökningen var att nå en förståelse för hur ungdomar födda på 80-talet i åldrarna 
19-23 år upplever situationen att bo hemma hos sina föräldrar. Vidare var studiens syfte 
att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ungdomarna till att bo kvar hemma 
hos sina föräldrar. Detta problemområde kan ses ur ett mikro- och ett makroperspektiv, 
där sociala strukturer på makronivå utgörs av kulturen, normerna och värderingarna i 
samhället, samt de objektiva institutionerna. Mikronivån utgörs av individernas objektiva 
handlingar och de subjektiva värderingarna i de sociala nätverken som individen ingår i. 
Både Svensk och utländsk forskning har studerat hur strukturer på makronivån påverkar 
processen att flytta hemifrån, svenska undersökningar har visat att bostadsmarknad, 
arbetsmarknad och utbildningslängd har betydelse för när en individ flyttar hemifrån. 
Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Studien 
genomfördes genom semistrukturerade intervjuer över Internet med elva unga vuxna. 
Resultatet visade att ekonomi var en stor anledning till att fortsätta bo hemma, 
bostadsmarknaden nämns också som ett problem. Betraktat ur Eriksons psykosociala 
teori skulle boendet hemma hos föräldrarna kunna vara en lösning på krisen, att hitta sin 
roll i samhället då de unga vuxnas svårigheter med att etablera sig på bostadsmarknaden 
och arbetsmarknaden, gör att inträde i vuxenrollen försenas. Bekvämlighet, sällskap och 
stöd ses också som viktiga faktorer som gör att ungdomar vill bo kvar hemma. Fördelarna 
med boendeformen sammanfaller i hög grad med de ovan angivna anledningarna till att 
fortsätta bo hemma. Nackdelar är att privatlivet minskar, och att självständigheten 
påverkas negativt. Vuxenblivandet påverkas negativt av boendeformen, det är något 
samtliga informanter är överens om utom en. Det visade sig att männen fått mer respons 
på boendet ifrån arbetskamrater än vad kvinnorna fått. Relationerna mellan informanterna 
och deras familj har kunnat beskrivas i tre olika kategorier, de som har en nära relation 
till sin familj, de som har en bra relation och de som upplever att de har en bra relation 
men att de inte umgås så mycket med sin familj, vilket är positivt för relationen. Vi har 
även kunnat finna stöd i tidigare forskning för våra resultat, vilket vi upplever som en 
styrka i studien.  
 
Nyckelord: Ung vuxen, Ungdom, bo hemma, självständighet, familjerelationer 
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1. Inledning 
 
Unga har i dagens svenska samhälle allt svårare att etablera sig i vuxenvärlden, detta 
visar TCO:s generationsstudie som är genomförd i tre delar. I studien går att utläsa att 
unga har en sen etableringsålder i arbetsliv, föräldraskap och på bostadsmarknaden.1 
Detta bekräftas även av undersökningar genomförda av SCB.2 Även Håkan Jenner, 
redaktör för tidskriften Socialt perspektiv, har uppmärksammat de förändrade villkoren 
för ungdomar att etablera sig på de arenor som hör vuxenlivet till. Ett helt nummer av 
tidskriften ägnades åt detta problem.3 I inledningen skriver Jenner om sin uppfattning om 
hur det är att vara ung: 
 

   Ungdomstiden i dagens samhälle har vissa andra drag än förr. Den leder inte 
självklart in i ett vuxenliv med arbete och egen bostad. Segregeringen i samhället 
leder också till att ungdomstiden ser mycket olika ut för olika ungdomsgrupper. 
Diskussioner i de här banorna ledde till ett beslut att ”göra ett ungdomsnummer”, för 
att samla en del av den kunskap som finns på området.4 

 
Citatet knyter an till iakttagelser som presenterats ovan av bland annat TCO och SCB, där 
det har konstaterats att ungdomar har ett sent inträde på många av de arenor som 
förknippas med vuxenlivet. Den allt senare etableringen för unga i vuxenvärlden 
sammantaget med den viktiga processen att gå ifrån beroende till självständighet genom 
inträde på vuxenarenan gör detta ämnesområde intressant och viktigt att studera. Att 
flytta hemifrån är en viktig del i denna process, och således också en viktig del i 
utvecklingen till att bli vuxen. I vår uppsats vill vi därför fördjupa oss i problemområdet 
ungdomar och deras etablering på bostadsmarknaden, och belysa hur ungdomar upplever 
situationen att bo hemma hos sina föräldrar.  
     Med vuxenvärld och vuxenarena avser vi i denna uppsats sådant som traditionellt har 
förknippats med att bli vuxen. I Ungdomsstyrelsens attityd- och 
värderingsundersökningar har arbete, bostad och föräldraskap tidigare visat sig vara 
viktiga faktorer som ska uppfyllas för att en individ ska betraktas som vuxen.5   
     Larsson förespråkar att undersökaren inför en studie ska klargöra sin förförståelse, 
eftersom de kunskaper och erfarenheter undersökaren har på området kan påverka 
tolkningen av studien.6  Förförståelsen utgör också en grundpelare i det hermeneutiska 
angreppssättet, eftersom forskaren utgår ifrån sin förförståelse i sina tolkningar.7 Dock 
menar Larsson att det kan vara svårt att ge en helhetsbild av den egna kunskapen och de 
egna erfarenheterna. Dels för att det är en stor mängd information att presentera, dels för 
att vi säkerligen vet och tror saker som vi inte själva är fullt medvetna om och således 

1 Mann, J & Magnusson, K. (2003). Ungas etablering på bostadsmarknaden – Generationsstudien del 3.  
TCO, nr 1/03 s. 2, 7 
2 Lindkvist, T. (2003). Ungdomar en grupp i kläm. SCB, Välfärd, nr 4, s. 4ff 
3 Jenner, H. (1999). Några inledande ord. Socialt Perspektiv – ungdomstider,  nr 1-2, s. 7 
4 Ibid, s. 7 
5 Bohlin, I. (2003:1). De kallar oss unga: Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie 2003. 
Kristianstad, ungdomsstyrelsens skrifter. s. 43f 
6 Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier i Starrin, B & Svensson, P-G (red), 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund. Studentlitteratur. s. 165f 
7 Holme, I.M. & Solvang, B.H. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur. s. 95 
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inte exakt kan uttala oss om.8 Med detta som bakgrund har vi valt att redogöra för vår 
förförståelse kring detta problemområde i den mån det är möjligt.  
     Vår förförståelse inför denna studie är att många ungdomar i vår bekantskapskrets bor 
hemma i föräldrahemmet av diverse olika anledningar. Dessutom är det många av våra 
bekanta som bor hos föräldrarna periodvis. Precis som Ungdomsstyrelsen påpekar är inte 
ungdomar någon homogen grupp med samma möjligheter och livssituation9, så är inte 
heller fallet bland de ungdomar som återfinns i vår bekantskapskrets. Orsakerna till 
boendesituationen och förutsättningarna för dem att flytta hemifrån skiljer sig åt, 
säkerligen också deras inställning och upplevelse av att bo hemma. 
     Vi bor själva hemma periodvis under ferier och vid övriga besök hemma hos familjen. 
Detta upplever vi som en speciell situation då vi går från självständigt boende, till att leva 
i föräldrarnas hushåll.             

1.2 Problemprecisering och syfte 
Ungdomar har idag svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Undersökningar har 
fokuserat på de bakomliggande faktorerna till problemet,10 men endast en mindre del av 
all forskning har fokuserat på ungdomars upplevelse av att bo kvar hemma i 
föräldrahemmet som ung vuxen.11  
     Syftet med denna undersökning är att nå en förståelse för hur ungdomar födda på 80-
talet i åldrarna 19-23 år upplever situationen att bo hemma hos sina föräldrar. Vidare är 
studiens syfte att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ungdomar till att bo 
kvar hemma hos sina föräldrar.  
 
2. Disposition 
 
Uppsatsens första avsnitt inleds med en kort inledning till problemområdet unga och 
bostadsmarknaden samt vår förförståelse inför studien. Därefter presenteras 
undersökningens problemprecisering och syfte.  
     Tredje avsnittet utgör uppsatsens bakgrund där ungdomstiden beskrivs, det svenska 
perspektivet på ungas boende tas upp och tidigare svensk forskning på området 
behandlas.  
     Vidare i avsnitt fyra redogörs för tidigare utländsk forskning på området. Forskningen 
presenteras i fyra olika kategorier; ungas etablering och möjligheter, normer och 
värderingar, familjestruktur samt ungdoms- och föräldraperspektiv.  
     Avsnitt fem behandlar de teoretiska perspektiven studien vilar på, mikro- och 
makrosociologi behandlas, samt Eriksons psykosociala utvecklingsteori. 
     Det sjunde avsnittet i uppsatsen behandlar de metodologiska aspekterna av 
undersökningen. Först tas de metodologiska förutsättningarna upp, därefter behandlas 
intervjuer över Internet. Konstruerandet av intervjuguiden beskrivs, liksom urvalet och 
studiens avgränsning. Studiens genomförande redovisas, samt de etiska aspekterna av 
undersökningen. Slutligen diskuteras metoden och studiens trovärdighet utifrån Kvales 

8 Larsson, S. (1994). s. 165f 
9 Zander, S. (2005). Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:10 – Fokus05, en analys av ungas etablering och 
egen försörjning.  Ungdomsstyrelsen: Kristianstad Boktryckeri AB. s. 33 
10 Ibid  
11 Se exempelvis: White, N.R. (2002). ”Not under my roof”: People`s experience of home. Youth & Society, 
vol. 34, No 2. 
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sex kvalitetskriterier för intervjuer. Trovärdigheten diskuteras även utifrån Larssons 
kvalitetskriterier.  
     I det sjunde avsnittet presenteras studiens resultat utifrån rubrikerna: Hemvändare, 
Anledningar till att bo hemma, För- och nackdelar med att bo hemma, Hemmet, 
Relationer, Respons på boendet, Vuxenblivande och Framtiden. 
     Under avsnitt åtta presenteras den analys av intervjuerna som gjorts utifrån tidigare 
forskning, uppsatsens bakgrund samt Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Analysen 
presenteras under huvudrubrikerna: Processen att flytta hemifrån, Anledningar till att bo 
hemma och Upplevelser av att bo hemma. Avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning. 
     I det avslutande avsnittet av uppsatsen diskuteras undersökningens resultat och 
framtida forskningsfrågor på området.  
      
3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer en kort bakgrund till problemområdet att presenteras, de områden 
som kommer tas upp är hur ungdomstiden förändrats samt ungdomars etablering på 
bostadsmarknaden betraktat ur ett svenskt perspektiv. Sist i avsnittet presenteras en studie 
som genomförts i Sverige av Bernhardt, Gähler, och Goldscheider.  

3.1 Ungdomstiden 
Ungdomstiden kan beskrivas vara en övergång från att vara beroende av föräldrar till 
självständighet. Självständighet innebär i denna mening, egen inkomst, bostad och ett 
eget skapande av ett socialt nätverk.12 Denna övergång innebär att individen passerar 
olika faser samt måste inta olika roller, på vägen in i vuxenlivet.13  
     Ungdomsstyrelsen har uppmärksammat att ungdomstiden blir en allt mer utdragen fas 
i livet till följd av de svårigheter som ungdomar idag har med att etablera sig i 
vuxenvärlden.14  
      Lorentzon poängterar att begreppen ung vuxen, ungdom och barn är socialt skapade, 
och att de medför en särhållning av olika grupper i samhället. Vidare menar han att vår 
utveckling från hjälplösa barn till vuxna individer beror på hur vi bemöts av omgivningen 
och att vuxna idag tycks underskatta ungdomars vilja att utvecklas till vuxna 
ansvarstagande individer15:  
 

Jag tror att ungdomarna i vårt nuvarande samhälle snarare intar rollen som 
stora barn, än som unga vuxna. Men jag tror knappast att detta val beror på 
ungdomarna själva. Min tro är att barn faktiskt vill bli stora, starka och 
oberoende så fort som möjligt! Att många ungdomar inte lyckas med detta 
handlar knappast om deras lust att förbli barn, utan vuxenvärldens, möjligen 
välmenande önskan och motstånd mot att till fullo ta upp dem i de vuxnas 
krets.16 
 

12 Vogel, J. i SOU 1994;73. Ungdomars välfärd och värderingar: Rapport till Barn- och 
ungdomsdelegationen och Generationsutredningen. Stockholm: Norstedts tryckeri AB. s. 18 
13 Zander, S. (2005). s. 31 
14 Ibid s. 9f 
15 Lorentzon,L. (1994). Den förlängda barndomen. I SOU 1994:74 S. 83f, 88  
16 Ibid s. 83  
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Detta särhållande mellan ungdomar och vuxna, bidrar till de problem som ungdomar 
upplever med att etablera sig i vuxenvärlden. Han kallar ungdomars situation för en 
parentestillvaro, eftersom de varken betraktas som barn eller vuxna och menar att 
ungdomar rör sig i ett slags ingenmansland.17 Ungdomstillvaron beskriver Lorentzon 
som: ”Ett övergångsområde där både barndomsrester kan bearbetas och där misslyckade 
vuxenförsök kan förlåtas.”18 Han poängterar dock att detta ingenmansland i sig inte är 
något negativt, så länge det inte är allt för utdraget som det är idag. Ur ett historiskt 
perspektiv menar Lorentzon att ungdomar har betraktats som värdefulla, driftiga och 
viktiga för samhällsutvecklingen, vilket han inte anser kan sägas om de vuxnas 
bemötande av ungdomar idag. Han slår fast att förutsättningen för att ungdomar ska vilja 
och kunna komma in och etablera sig i vuxenvärlden är att det finns plats för dem och tas 
emot av de vuxna och att de tas emot i vuxenvärlden av de vuxna. 19 
    Under uppväxten och ungdomstiden formas våra värderingar, eller som författarna till 
”80-talisterna kommer” uttrycker det: ”Man är barn av sin tid”.20 Samhället skapas lite på 
nytt för varje generationsväxling som sker i och med att den nya generationen 
internaliseras i samhället.21 Denna process där individen lär sig och adapterar normer och 
värderingar som finns i samhället kallas inom sociologin för socialisation. Socialisationen 
börjar så fort vi föds, och pågår livet ut och syftar till att lära individen att samspela med 
sin sociala miljö, genom att kulturen överförs från en generation till en annan. 
Socialisationsagenter kallas de personer, grupper och kontakter som individen samspelar 
med, vilka således också har inflytande i socialisationsprocessen. Dessa 
socialisationsagenter kan delas in i två grupper, primära och sekundära.22 Socialisationen 
sker också i två steg enligt Berger och Luckmann, som påpekar att ingen föds som 
samhällsmedlem, utan att vi föds med en förmåga att utvecklas till samhällsmedlemmar. 
Det första steget mot att bli en samhällsmedlem sker genom primär socialisering. Den 
primära socialiseringen utförs av barnets närmsta omsorgspersoner (signifikanta andra) så 
fort barnet fötts och syftar till att barnet ”…tar över den värld i vilken andra lever”.23 Så 
småningom tar barnet över språket och förstår på så vis sin omvärld, och knyter 
omvärlden som hänger samman med omsorgspersonen till sig själv, vilket leder till att 
barnet förstår världen ur sina omsorgspersoners perspektiv. Barnet kommer också att ta 
över de närmsta omsorgspersonernas attityder och roller, detta kallas för internalisering. 
Om barnet inte identifierar sig med omsorgspersonerna kommer ingen socialisering att 
ske, därför utgör identifieringen grunden i socialisationen och den primära socialisationen 
utgör grunden för fortsatt socialisation.  
     När barnet blir medvetet om de generaliserade andra, alltså blir medvetet om andra 
människors roller och attityder än omsorgspersonernas upphör den primära 
socialiseringen och övergår till sekundär socialisering, som enligt Berger och Luckmann 
leder in ”…en redan socialiserad individ i nya sektorer av [..] samhällets objektiva 

17 Lorentzon, L. (1994). s. 84, 86 
18 Ibid, s. 87 
19 ibid, s. 87f 
20 Fürth, T, Holmberg, I, Larsson, O, & Raaterova, M. (2002). 80-talisterna kommer. Halmstad: 
Konsumentförlaget. s. 12 
21 Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003). Kunskapssociologi- Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s. 154f 
22 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 42 
23 Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003). s.154 
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värld”.24 Vidare menar de att det inte är ett helt fritt inträde i den objektiva världen, utan 
att barnet är präglat av den primära socialiseringen. Därför kommer inte den sekundära 
socialiseringen ske fullt ut, intaget av omvärlden filtreras genom reflektion som bygger 
på den primära socialiseringen.  
     Den sekundära socialiseringen utgörs av exempelvis skolan, massmedia och andra 
institutioner. Sekundär socialisation går ut på att barnet tillgodogör sig olika ordförråd 
som är förknippade med olika roller och institutioner. Barnet lär sig också den tysta 
kunskapen, det som gör att vi kan orientera oss i samhället mellan institutioner, hur vi 
talar till varandra, vad vi gör och inte gör mot andra. Berger och Luckmann menar att 
socialiseringen aldrig slutförs, den pågår genom hela livet tack vare vår kontakt med 
samhället och andra människor.25 
     Fürth, Holmberg, Larsson och Raaterova har tillsammans genomfört undersökningar 
för projektet ”Morgondagens arbetskraft”. Undersökningen visade att 80-talisterna är mer 
individualiserade än tidigare generationer.26 Detta uppmärksammades också i en 
artikelserie i tidningen ”Stockholm city”, där värderingsförskjutningen förklarades med 
att generationen är uppvuxen under en tid då det sociala skyddsnätet fungerat dåligt. 
Artikelförfattarna menar att detta har medfört en bristande tro på välfärdsstatens funktion, 
och en större tro på den egna förmågan, eller med andra ord individen är ”sin egen lyckas 
smeder”.27  
     SOM- institutet har genomfört undersökningar rörande värderingsförändringar, 
studierna har visat att värderingar är något som förändras lite från generation till 
generation, och därför lämpar sig studier som löper över tid bäst för att undersöka hur 
värderingar förändras.28 Liksom Fürth m.fl. menar har samhället förändrats under de 
senaste 20 åren på flera områden.29 Välfärdsstaten har fungerat sämre, och Oscarsson slår 
fast att det är första gången som barn växer upp under sämre materiella förhållanden än 
föräldrarna. Detta har gjort att värderingarna ändrats, de unga tycks gå åt ett 
individualistiskt håll, till skillnad mot de kollektivistiska värderingar tidigare generationer 
betonat som viktiga. De individualistiska värderingarna handlar om att sätta värde på 
faktorer som leder till självförverkligande. Andra värden som betonas som viktiga är 
njutning, lycka och behaglighet under livets gång. Detta kan ses i kontrast till att 
människor över 30 år lägger större vikt vid kollektivistiska värden såsom fred och 
säkerhet. Oscarsson betonar dock att skillnaden mellan generationerna inte är enorm, men 
att det går att urskilja en viss förskjutning av värderingarna åt ett mer individualistiskt 
håll, vilket skulle kunna förklaras med att risken för krig har minskat, och de psykiska 
behoven kan då tillgodoses när trygghetsbehovet är uppfyllt. Vidare menar Oscarsson att 
det dessutom finns skäl att anta att skillnader även finns mellan ungdomar, och inte bara 
mellan generationer.30 Även Fürth m.fl. har i sina studier kunnat konstatera att den ökade 
individualiseringen har medfört att de gamla grupptillhörigheterna som exempelvis klass 
inte längre är giltiga som förklaring av en grupps värderingar. Individer ingår allt mer i 

24 Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003). s. 154 
25 Ibid. s. 154ff, 162f, 166 
26 Fürth, m.fl. (2002).  s. 9, 11f, 19 
27 Lindstedt, T. (2007). Unga, starka – och vana att ta för sig. Stockholm City. 2007-03-12  
28 Oscarson, H. (2002). Om ungdomars värderingar i Oscarsson, H (red) Spår i framtiden. Kungälv: SOM-
institutet. s. 8f 
29 Fürth, T. m.fl. (2002). s.  12 
30 Oscarsson, H. (2002). s. 9-14 
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nätverk, där det råder olika värderingar och livsåskådningar. Författarna uttrycker det så 
här: ”Vi lever visserligen på samma planet, men definitivt inte alltid i samma världar.”31        
Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsundersökning32 visade att ungdomar ansåg att 
meningen med livet var familj och vänner, och att vuxenblivandet snarare har att göra 
med existentiella faktorer, i ordningen att ta ansvar för sina beslut, egen försörjning och 
hitta sin identitet. Undersökningen visade också att individens livssituation påverkade 
synen angående att bli vuxen. Exempelvis tenderade de som bodde hemma att anse att 
vuxen blev en person i allmänhet när denne flyttat hemifrån.33  
     I en intervju för Göteborgsposten berättar kultursociologen Mats Trondman om hur 
ungdomstiden förlängts. Barnaåren har förkortats i och med att ungdomstiden inträder 
tidigare och dessutom sträcker sig längre upp i åldrarna. Vidare menar han att ungdomar 
idag blir vuxna erfarenhetsmässigt snabbare, men självförsörjande senare än tidigare 
generationer. Det är alltså en kluven väg till att bli vuxen där ungdomar å ena sidan har 
en mängd erfarenheter men å andra sidan uppfyller de traditionella vuxenkraven gällande 
arbete, bostad och föräldraskap allt senare.34 Exempelvis visar Ungdomsstyrelsens 
utredning att en tredjedel av ungdomar i åldern 20-24 år har varit utomlands utan 
föräldrar mer än sex gånger.35 Mats Trondman framhåller att det finns en annan vinkel 
angående hur de unga kommer att bli som morgondagens vuxna. Han anser att ungdomar 
idag visserligen är annorlunda än tidigare generationer, men att det för den skull inte är 
säkert att de blir annorlunda som vuxna i förhållande till andra generationer.36 

3.2 Svenskt perspektiv på ungas boende  
Statistik från SCB visar att unga kvinnor jämfört med männen flyttar ut senare idag än för 
30 år sedan och att männen flyttar ut allt tidigare. Siffrorna visar också att det blir allt 
ovanligare att ungdomar flyttar ut vid 18 års ålder både i småstäder och storstäder. Var 
sjätte kvinna och var fjärde man bor fortfarande hemma vid 25 års ålder i storstäderna.37 
     Hyresgästföreningen gav Skandinavisk opinion i uppdrag att undersöka unga vuxnas 
nuvarande bostadssituation samt deras framtida önskemål beträffande boendeform. När 
det rörde unga vuxnas nuvarande bostadssituation resulterade undersökningen i tre olika 
kategorier avseende hur de unga vuxna bodde. Den första kategorin utgjordes av 
ungdomar som var mambo.38 Huvudinnebörden av begreppet mambo är att de unga 
vuxna bor hemma hos sina föräldrar trots att de är myndiga och således också vuxna att 
skaffa eget boende.39 Begreppet finns dock varken förklarat i Nationalencyklopedin eller i 
Svenska akademiens ordlista utifrån denna definition.      
     I undersökningen som genomfördes på uppdrag av Hyresgästföreningen visade det sig 
att andelen ungdomar boende med föräldrar har ökat från 15 % år 1997 till 19 % år 2005. 

31 Oscarsson, H. (2002). s. 12 
32 Ungdomsstyrelsens undersökning är genomförd med postenkäter till 5 000 unga i åldern 16–29 år och till 
1 500 vuxna i åldern 35–74 år, där gruppen 16-29 år utgörs av ungdomarna. s. 8,17 
33 Bohlin, I. (2003: 1). s. 45f 
34 Branner, M. (2006). Längre ungdomstid – men samma problem som förr. Göteborgsposten. 2006-12-05. 
Se även Lindstedt (2007). 
35 Bohlin, I. (2003:1). s. 65 
36 Branner, M. (2006).  
37 Lundström, K. (2006). Boendeort avgör när man flyttar. SCB, Välfärd . Nr 3 s. 24f 
38 Bergenstråhle, S. (2005). Unga vuxnas boende: Förändringar i riket 1997 till 2005. Hyresgästföreningen 
rapport 2:2005 s. 2 
39 Bergenstråhle, S. (2005). s. 2 och  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mambo  
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Den största gruppen utgörs av unga vuxna i åldrarna 20-23 år, där 31 % av de unga vuxna 
bodde kvar hemma hos föräldrarna år 2005, vilket kan ses i kontrast till 1997 då 25 % av 
de unga vuxna i den åldersgruppen bodde med föräldrarna. Även bland unga vuxna i 
åldern 24-27 år har kvarboendet ökat, från 6 % år 1997 till 8 % år 2005. Det kan också 
vara intressant att nämna att andelen unga vuxna i åldern 20-27 år var fler till antalet år 
1997 än vad de var år 2005. År 1997 uppgick befolkningssiffran för åldersgruppen 20-27 
år till 920 144 personer, 2005 fanns färre unga vuxna i den åldersgruppen då antalet 
uppgick till 841 848 personer.40  
     Andelen unga vuxna i kategori två, de med eget boende, har sjunkit. År 1997 hade  
62 % av 20-27-åringarna eget boende, år 2005 var det 57 % som hade eget. Största 
andelen av de med eget boende bodde i hyreslägenheter, men en tendens till att fler 
skaffar sig bostadsrätter kunde urskiljas.41 
     Den tredje kategorin som återfanns i undersökningen benämndes som övrigt. Under 
denna kategori placerades de unga vuxna som flyttat hemifrån, men som bor under 
otrygga bostadsförhållanden då deras bostadssituation inte är permanent i det avseende 
att personen kan flytta eller bo kvar enligt egna önskemål. Boendesituationen är alltså 
präglad av andrahandskontrakt och studentboende, där individen inte själv helt och hållet 
bestämmer när det är dags att flytta. Andelen av de unga vuxna som lever i otrygga 
bostadsförhållanden har ökat sedan 1997, från 22 % till 24 % år 2005.42  
     Undersökningen visade att de unga vuxna helst vill ha ett eget boende, främst i form 
av hyresrätter. Exempelvis skulle 84 % av de som bodde hemma (mambo) enligt 
undersökningen 2005 flytta på en gång om de hade råd. Andelen som inte anser sig ha 
råd att flytta till eget har ökat från 1997 till 2005, likaså har uppfattningen att kvarboende 
hos föräldrarna är den bästa boendelösningen ökat från 2003, från 41 % till 46 % som 
anser att boendet med föräldrarna är en bra lösning. 43 
     Andra studier, genomförda av Ungdomsstyrelsen visar att det finns en stor spännvidd 
av faktorer som försvårar ungdomars inträde på bostadsmarknaden. Exempelvis är 
ekonomiska förhållanden en bidragande orsak till detta. Svårigheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden medför att ungdomar har svårt att få en stabil inkomst, därav de 
ekonomiska problemen att finansiera boendet.44 Boendeutgifterna har dessutom blivit 
högre, TCO45 och statens bostadskreditnämnd46 (BKN) har i undersökningar kommit fram 
till att bostadskostnaderna för dagens ungdomar är höga, cirka. 30-36 % av inkomsten går 
åt till att finansiera boendet. Regionala skillnader finns dock, ungdomar i en småstad 
betalar cirka 20 % av inkomsten för sitt boende.  
     Ytterligare en bidragande orsak till ungdomars svårigheter att komma in på 
bostadsmarknaden beror på att tillgången till hyreslägenheter har minskat. De flesta 
hyreslägenheterna är redan upptagna då det inte bara är ungdomar som är intresserade av 
dessa typer av lägenheter.47 Boverkets bostadsmarknadsenkät bekräftar detta, det råder 
bostadsbrist i många kommuner, mer än var tredje kommun uppges vara drabbad av 

40 Bergenstråhle, S. (2005). s. 4f 
41 Ibid s. 4 
42 Ibid s. 10f 
43 Ibid s. 5f, 12 
44 Zander, S. (2005). s. 161 
45 Mann, J. & Magnusson, K. (2003). s. 2, 7 
46 Statens bostadskreditnämnd (2005). En egen härd: Unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden – 
beskrivning förslag och åtgärder. s. 3f 
47Statens bostadskreditnämnd (2005). s. 4 
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detta. Bedömningen utifrån bostadsmarknadsenkäten är att ungdomar är en av de mest 
utsatta grupperna till följd av bostadsbristen: ”På en bostadsmarknad med låg omsättning 
får de unga svårt att hitta något som de har råd med – de bostäder som eventuellt finns att 
tillgå är antingen för stora eller alldeles för dyra”.48  
     Ungdomsstyrelsen uppmärksammar också utbildningens betydelse för ungdomars 
möjlighet att flytta hemifrån. En lång utbildning kan innebära att individen bor kvar 
hemma längre. De slår också fast att gruppen ungdomar inte är någon homogen grupp, de 
har olika förutsättningar och villkor för att etablera sig på bostadsmarknaden. Det finns 
alltså ingen enkel förklaring som är tillämpbar på ungdomars problem att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Ett flertal faktorer måste tas i beaktande och i en del fall är vissa 
faktorer giltiga, i andra inte. Några förhållanden som kan ha inverkan på ungdomars 
etablering på bostadsmarknaden är värderingsmönster, om generationen är stor eller liten 
till antalet, bakgrundsvariabler som kön men också hur samhällsstrukturen ser ut. 49     

3.3 Svensk forskning     
Bernhardt, Gähler och Goldscheider har genomfört en studie där syftet var att belysa 
sambandet mellan ungdomars familjestrukturer från deras uppväxt och till flytten 
hemifrån.  
     Det visade sig att barn till skilda föräldrar flyttar hemifrån tidigare än de som har sina 
båda föräldrar boende tillsammans om familjesituationen präglats och präglas av 
konflikter. Att ena föräldern träffar en ny partner efter skilsmässan har också visat sig ha 
betydelse för att ungdomar beslutar sig för att flytta hemifrån. Studien visade dock att 
flickor oftast anpassar sig bättre till styvföräldrar än vad pojkar gör, så en viss skillnad 
mellan könen finns, enligt författarna. Men flickorna var känsligare för konflikter inom 
familjen, oavsett om en styvförälder fanns med i familjen eller inte. 
     Dock tycktes inte familjesituationen ha någon inverkan på de ungas vuxnas beslut att 
flytta hemifrån för att studera. Studien visade att unga vuxna med sämre förhållanden till 
sina föräldrar och boende med styvförälder flyttade hemifrån för att studera i lika stor 
utsträckning som unga vuxna från stabila hemförhållanden. Detta kan enligt forskarna 
bero på de ekonomiska möjligheterna som studielån och studiebidrag medför för 
studenter att kunna finansiera sina studier själva utan ekonomisk hjälp ifrån föräldrarna.  

 Familjesituationen kan alltså i stor utsträckning påverka ungdomars beslut att flytta 
hemifrån, detta kan skapa problem senare, framförallt om de väljer att flytta hemifrån vid 
en tidig ålder. Att lämna familjen för tidigt kan ha negativ påverkan på ungdomars 
framtid, då de inte fått den ”extra mognadstid” som ibland kan behövas för en del. En 
tidig flytt kan ha negativ effekt på till exempel framtida karriär och ett stabilt familjeliv. 
Dessutom kan en tidig flytt medföra ekonomiska bekymmer för de unga vuxna då de 
måste betala ett eget boende och övriga kostnader som tillkommer. 50  
      
 
 

48 Boverket (2005). Bostadsmarknaden 2005-2006: Slutsatser av bostadsmarknadsenkäten 2005. 
Karlskrona. Boverkets kopiering. Upplaga 1:2. s. 13, 21 
49 Zander, S. (2005). s. 32, 55 
50 Bernhardt, E, Gähler, M. & Goldscheider, F. (2005). Childhood Family Structure and Routes Out of the 
Parental Home in Sweden. Acta Sociologica, vol, 48:2, p. 99-115 
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4. Tidigare forskning 
 
Nedan kommer tidigare utländsk forskning på området att presenteras. Inledningsvis ges 
en kort överblick över forskningsområdet, därefter redogörs kortfattat för några 
forskningsområden.  

4.1 Forskningsfältet - en överblick 
Billari och Liefbroer har konstaterat att forskningsfältet som fokuserat på vilka faktorer 
som påverkar ungdomar att flytta hemifrån kan sammanfattas i tre kategorier. Den första 
kategorin utgörs av forskning som fokuserat på hur individens inträde på vuxenarenan i 
andra sammanhang än inträde på bostadsmarknaden påverkar processen att flytta 
hemifrån. Dessa sammanhang kan handla om att börja arbeta, studera eller träffa en 
partner, vilka i sin tur kan leda till att processen med att flytta hemifrån sätter igång. 
Denna kategori kommer vi i fortsättningen benämna som etablering, vilket avser 
etablering i vuxenvärlden på någon annan arena än bostadsmarknaden.  
     Den andra kategorin av undersökningar har studerat hur möjligheterna till att flytta 
hemifrån påverkar processen att flytta hemifrån. Exempelvis hur de ekonomiska 
möjligheterna och hur bostadsmarknaden påverkar ungdomars flytt hemifrån. Den tredje 
kategorin har fokuserat på kultur och normers inverkan på ungdomars vanor och beslut 
att flytta hemifrån.51  
     Dessa kategorier har även vi kunnat urskilja bland det forskningsmaterial vi tagit del 
av. Utöver dessa skulle vi vilja lägga till två kategorier: Forskning som har riktats mot 
familjestrukturens påverkan när det gäller processen att flytta hemifrån skulle kunna få en 
egen kategori. Likaså skulle den forskning som bedrivits ur ett föräldra- och 
ungdomsperspektiv gällande boende kunna kategoriseras separat.  
 
4.1.1 Etablering och möjligheter 
Anledningen till att dessa två forskningsområden presenteras under samma rubrik beror 
på att en del av forskningen har koncentrerat sig på båda faktorerna i samma 
undersökning, något som gör dem svåra att skilja ut ifrån varandra. 
     Aassve m.fl. har slagit fast att amerikanska ungdomars etableringsvanor på 
vuxenarenan har förändrats. Det är allt vanligare att ungdomar flyttar hemifrån för att 
leva självständigt innan de gifter sig, likaså att ungdomar flyttar hemifrån men flyttar 
tillbaka hem igen för ett tag och sen gifter sig. Detta väckte forskarnas intresse för de 
ekonomiska resursernas inflytande i processen gällande ungdomars etablering på 
bostadsmarknaden. Studien visade att ekonomi har betydelse för ungdomars beslut att 
flytta hemifrån. För det första tenderar ungdomar med egen inkomst att flytta hemifrån 
tidigare än de utan, och ju högre den egna inkomsten är, desto snabbare flyttar individen 
hemifrån. För det andra inverkar föräldrarnas ekonomi på processen, om föräldrarna har 
god ekonomi kommer flytten från hemmet att senareläggas.52 

51 Billari, F.C & Liefbroer, A.C (2007). Should I stay or should I go? The impact of age norms on leaving 
home. Demography. vol. 44. nr. 1. p. 181 
52 Aassve, A, Burgess, S, Chesher, A, & Propper, C (2002). Transitions from home to marriage of young 
Americans. Journal of applied econometrics. Vol. 17, p. 1-23 
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Skillnader i processen att flytta hemifrån kunde också relateras till etniskt ursprung och 
kön vilket forskarna anses kunna relateras till skillnader i inkomst. Författarna uttrycker 
det själva såhär: ”Race and gender matter conditional on income”.53   
     Sammanfattningsvis föreslår författarna en modell där processen att flytta hemifrån 
följer samhällets ekonomi, när ungdomar har det gott ställt ekonomiskt kommer de att 
flytta hemifrån och gifta sig snabbare än när det är sämre tider.54 
     Ytterligare en undersökning genomförd av Aassve, Billari och Ongari har gjorts med 
fokus på hur ekonomin påverkar ungdomar att flytta hemifrån. Studien är genomförd i 
Italien och baseras på data ifrån longitudinella studier. Studien visade att ekonomin har 
inverkan, både den egna personliga inkomsten, men också föräldrarnas ekonomi är viktig 
för ungdomar när de flyttar hemifrån. Även denna studie visade att ungdomar flyttade 
hemifrån senare om föräldrarnas ekonomi var god.  
     I studien framkom en skillnad mellan könen beträffande deras vanor att flytta 
hemifrån. Män tenderade att flytta hemifrån när deras inkomst blev högre och de fick ett 
fast jobb. Samma sak gällde kvinnor, men enbart högavlönade kvinnor. Kvinnor med 
lägre lön bodde hemma längre och flyttade hemifrån för att bilda hushåll med en partner. 
Forskarnas analys av detta är att kvinnor är mer beroende av mäns eller en partners 
ekonomi för att ett hushåll ska fungera, vilket gör dem mindre benägna att flytta hemifrån 
och bo självständigt. Detta anser de också förklara männens behov av en trygg 
anställning och hög inkomst när de flyttar hemifrån, dels är det nödvändigt för att 
finansiera det egna hushållet, men det är också av vikt när det gäller att hitta en partner. 
Studien visade också att arbetslösa kvinnor flyttade hemifrån i större utsträckning än de 
arbetslösa männen, det framkom också att män som upplevt arbetslöshet flyttade senare 
än andra män. Detta förklarar undersökarna med att kvinnor istället flyttar hemifrån då de 
kan bo med en partner som försörjer dem.55 
     Mulder, Clark och Wagner har genomfört en komparativ studie om ungdomars vanor 
att flytta hemifrån. De länder som ingick i studien var, USA, Nederländerna och 
Västtyskland. Anledningen till att dessa länder valdes var enligt författarna att de skiljer 
sig åt avseende det sociala skyddsnätet i samhället, det så kallade välfärdssystemet. 
Dessutom skiljer de sig avseende bostadsmarknaden och i geografisk storlek. Studiens 
forskningsfråga löd: ”To what extent can the timing of the events of leaving parental 
home to live with and without a partner be explained by young adults and their parents 
resoures and by rural-urban differences”. 56 Studien visade att det i alla länderna blir allt 
mer sällsynt att ungdomar flyttar hemifrån för att gifta sig eller leva som sambo. Dock 
var andelen ungdomar som flyttade för att leva självständigt som störst i USA, vilket 
författarna förklarar med att landet är stort till ytan, vilket i sin tur leder till att ungdomar 
måste flytta längre bort för att få arbete och utbildning vilket gör att de inte kan bo kvar 
hemma. Dessutom visade undersökningen att ju högre utbildning en individ har, desto 
större sannolikhet att denne flyttar hemifrån för att leva självständigt, och vice versa när 
det gäller lågutbildade. Vilka alltså i större utsträckning flyttar för att leva tillsammans 
med en partner. Dock skiljde det sig något mellan länderna, Västtyskland och 

53 Aassve, A, Burgess, S, Chesher, A, & Propper, C (2002). p.12 
54 Ibid p. 14 
55 Aassve, A, Billari, F.C, & Ongaro, F. (2001). The impact of income and employment status on leaving 
home: Evidence from the Italian ECHP sample. (2001). Labour Vol. 15, No. 3, p. 501-529 
56 Mulder, C.H, Clark, W.A.V, & Wagner, M. (2002). A comparative analysis of leaving home in the 
United States, the Netherlands and West Germany. Demographic research, vol 17, p. 566 
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Nederländerna följde detta mönster. Men USA hade även större andel lågutbildade som 
flyttade hemifrån för att leva utan en partner, även om skillnaderna blev större med 
utbildningsnivån så var det genomgående fler i alla utbildningsnivåer som flyttade för att 
leva självständigt. Även detta förklarar författarna med de stora avstånden inom landet 
som gör att ungdomar måste flytta hemifrån för att kunna få jobb och utbildning.  
     När det gäller de ekonomiska resurserna fann forskarna att det viktigaste för 
ungdomar när de skulle flytta hemifrån i USA var att ha en fast och trygg anställning, inte 
hög inkomst. Detta kunde inte återfinnas bland ungdomar i Nederländerna och 
Västtyskland. Utifrån detta drar författarna en parallell till välfärdssystemet i dessa länder 
och menar att välfärdssystemet möjliggör för ungdomar att flytta hemifrån trots avsaknad 
av ekonomiska resurser. Föräldrarnas resurser när det gäller att flytta hemifrån tycktes 
var viktigare för unga kvinnor än unga män. Med resurser avses såväl ekonomiska som 
utbildningsmässiga.57    
 
 4.1.2 Kultur och normer 
Genom semistrukturerade- och strukturerade intervjuer har Mitchell studerat föräldra- 
och kulturinflytandet över ungdomars beslut att flytta hemifrån. Studien genomfördes i 
Kanada och det upptäcktes att det finns skillnader mellan de olika kulturerna i landet 
beträffande beslutet att flytta hemifrån. I studien delades kulturerna upp i brittiska 
kanadensare, kinesiska kanadensare, indiska kanadensare och europeiska kanadensare. 
Studien visade att brittiska kanadensares främsta skäl till att flytta hemifrån var för att 
uppnå självständighet. De kinesiska kanadensarna valde å andra sidan att flytta hemifrån 
främst för att börja studera, och de indiska kanadensarna valde att flytta hemifrån för att 
gifta sig. Dessutom upptäcktes stora skillnader mellan könen. Bland de brittiska-
kanadensarna valde männen att flytta hemifrån för att uppnå självständighet, medan 
kvinnorna flyttade för att bilda samboförhållande. Kinesiskkanadensiska män flyttade 
främst för att börja studera, och de kineskanadensiska kvinnorna flyttade hemifrån för att 
gifta sig. Både män och kvinnor med indiskkanadensiskt ursprung flyttade hemifrån för 
att gifta sig.  
     Bland de sydeuropeiska kanadensarna varierade skälen till att flytta hemifrån, men det 
gick framförallt att urskilja att män flyttade för att bli självständiga, och kvinnor flyttade 
för att bilda samboförhållande.  
     De indiska kanadensarna uppgav till skillnad från de andra grupperna i studien att 
föräldrarna hade haft stort inflytande i processen att flytta hemifrån.  
     Några faktorer där föräldrainflytandet tenderade att ses som stort var bland annat ifall 
ungdomar bodde i styvfamiljer samt hade en negativ relation till föräldrarna. Författaren 
tror att anledningen till att ungdomar upplever föräldrainflytandet som störst i negativa 
situationer beror på att denne då känner sig borttvingad från hemmet. Fungerar allting bra 
upplevs föräldrarna som stöttande och individen upplever sig som mer individualistisk.58 
     Billari och Liefbroer genomförde en longitudinell studie i Nederländerna angående 
sociala normers inverkan på beslutet att flytta hemifrån. Resultatet visade att 
samhällsnormer inte har någon inverkan på beslutet att flytta hemifrån. Av detta drar 
undersökarna slutsatsen att det sociala trycket inte är så stort avseende tidpunkten när 
ungdomar flyttar hemifrån. Däremot tycks normerna i det sociala nätverk individen ingår 

57 Mulder, C.H, Clark, W.A.V, & Wagner, M. (2002). 
58 Mitchell, B. (2004). Making the move: Cultural and parental influences on Canadian young adults´ 
homeleaving decisions. Journal of comparative family studies.  
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i att ha betydelse, i synnerhet föräldrarnas åsikter. Föräldrainflytandet påverkar på så vis 
att föräldrar som vill att deras barn ska bo hemma längre, får barnen att stanna. Detta 
gäller även när det gäller att flytta hemifrån för att bo med en partner. Föräldrainflytandet 
samverkar med kostnader och fördelar med att flytta hemifrån enligt studien. De som 
upplever fördelar med att flytta hemifrån flyttar tidigare än de som inte gör det.59  
     Billiari, Philipov och Baizán har studerat relationerna när det gäller att flytta hemifrån 
i Europa. Undersökningen är baserad på personer födda på 1960 –talet.  
     Författarna till denna studie menar att processen att flytta hemifrån är en av de största 
och viktigaste händelserna under livets gång. Billiari m.fl. har konstaterat att de 
huvudsakliga faktorerna till att flytta hemifrån är ekonomiska- och kulturella faktorer. En 
kulturs sociala normer har en viktig och avgörande roll när det rör unga vuxna att flytta 
hemifrån. En viktig faktor som påverkar är hur relationen till familjen ser ut, och hur 
starkt knuten ungdomar är till sin familj. Undersökningen visade att processen att flytta 
hemifrån i de nordiska länderna var förknippat med ålder, det vill säga, flytten hemifrån 
är åldersrelaterad och något en individ förväntas göra när denne uppnått en viss ålder. 
Detta kan ses i kontrast till de sydeuropeiska länderna, där en stark 
familjesammanhållning är vanlig. Denna familjesammanhållning kan leda till att 
individen blir mer knuten till sin familj och därför bor kvar längre. Författarna menar att 
det finns två olika sorters av familjer, de med en stark sammanhållning och de med en 
svag sammanhållning inom familjen. Starka familjer involverar barnen att ta hand om 
sina äldre familjemedlemmar. På så sätt låter de barnet att bo hemma längre och ger stöd 
vid studier och arbeten. I gengäld vill de ha omsorg när de blir äldre. De svaga familjerna 
är inte lika bundna till varandra, utan där är barnen mer självständiga, vilket innebär att 
ungdomar inte känner sig lika manade att ta hand om sina föräldrar när de blir äldre och 
därför flyttar hemifrån tidigare.60 
 
4.1.3 Familjestruktur 
Flera studier om familjestrukturens inverkan på ungdomars beslut att flytta hemifrån har 
gjorts. Cooney och Mortimer genomförde en longitudinell studie i USA för att finna de 
orsaker som ligger bakom en ung vuxens beslut att flytta ifrån sina föräldrar. De 
genomförde en undersökning med cirka 700 personer, under perioden 1987-1995. 

Skilsmässor inom familjen visade sig vara en viktig orsak till att ungdomar valde att 
flytta hemifrån, likaså boende i en styvfamilj och konflikter. Även föräldrarnas ekonomi 
framstod som ett skäl då föräldrarna inte alltid hade de ekonomiska resurserna som 
krävdes för att försörja ungdomar. Därför var en del ungdomar tvungna att lämna 
föräldrahemmet.  

Kortfattat kan sägas att Cooney och Mortimer kom fram till att familjestruktur och de 
roller som finns i familjen påverkar ungdomars olika livsval. Däribland beslutet att flytta 
hemifrån eller bo kvar. Några avgörande orsaker för ungdomars val att flytta hemifrån 
var bland annat relationen till föräldrarna samt i vilken utsträckning ungdomarna hade 
ansvar för hushållssysslor. Ungdomars eget barnafödande och ekonomiska faktorer hade 
även en avgörande roll till beslut att flytta ifrån sina föräldrar. Ungdomar till 

59 Billari, F.C. & Liefbroer, A.C. (2007). p. 181-198 
60 Billiari, F.C, Philipov.D. & Baizán. P. (2001). Leaving Home in Europe; The Experience og Cohorts 
Born Around 1960. International Journal of Population Geography. Vol. 7, p. 339-356 
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ensamstående föräldrar var tidiga med att flytta hemifrån, likaså var kvinnor i allmänhet 
tidiga med att flytta.61 
Seiffge-Krenke genomförde en tysk studie, där olika samband mellan ungdomars val att 
flytta hemifrån eller att fortsätta bo hos sina föräldrar studerades. Författaren till studien 
har konstaterat att de unga vuxnas tillhörighet till familjen och deras konflikthantering 
sinsemellan, har en stor påverkan när det gäller ungdomarnas beslut att lämna 
föräldrahemmet. Undersökningen visade att cirka 40-50 % av de ungdomar som flyttat 
hemifrån återvänder till föräldrahemmet igen. Den bidragande orsaken till återvändandet 
är att ungdomar idag har allt svårare att finna arbeten så att de kan bli självständiga 
individer. 

Olika bakgrunder som etnicitet och arbetarbakgrunder anses påverka tidpunkten för 
flytt ifrån föräldrahemmet, även familjestrukturen och relationerna mellan barn och 
vuxna. Ungdomars sociala nätverk och kärleksförhållanden kan påverka flytten, samt 
sökandet efter självständighet. 
     Viljan att vara självständig och självförsörjande samtidigt som rädslan att lämna 
hemmet är några av de frågor som rör ungdomars val att flytta hemifrån.62 
 
4.1.4 Föräldra- och ungdomsperspektiv 
White har genomfört en studie om australiensiska ungdomars upplevelser av att bo hos 
sina föräldrar. Denna studie ligger nära vårt eget undersökningsområde därför är denna 
undersökning extra intressant. 
     Urvalet i Whites studie bestod av 83 personer boende i Melbourne. Ungdomar i 
studien utgjordes inte av någon homogen grupp utan bestod av ungdomar som bodde 
hemma periodvis eller heltid som hade olika livssituationer gällande arbete, utbildning 
och civilstånd.  
     De ungas resonemang kring att flytta kretsar kring de finansiella resurser som är 
nödvändiga för att skapa ett eget hushåll. Finns ingen självständig ekonomi leder det till 
fortsatt boende hos föräldrarna, exempelvis vid studier eller innan en grundekonomi har 
byggts upp genom förvärvsarbete. 

Makt och kontroll är starkt förknippat med föräldrarna, i och med att det är de som 
”äger” huset/hemmet, vilket leder till att ungdomar måste anpassa sig efter föräldrarnas 
regler rörande vad som anses vara acceptabelt eller inte. White menar att detta kan leda 
till frustrationer för vissa ungdomar, medan andra tycker att det är en självklarhet att de 
ska följa föräldrarnas regler, i och med att de får mat och husrum, men om ungdomar 
betalar för sitt boende till föräldrarna anser ungdomar att de har mer rättigheter i hemmet, 
än om de inte betalar för sig.  

Denna skillnad mellan att betala eller att inte betala för sig har i studien visat sig vara 
viktigt i relationen mellan ungdomar och föräldrarna. Om ungdomen är arbetslös riskerar 
konflikter att uppstå till följd av maktobalansen mellan parterna, där ena parten är 
beroende av den andra.63 

61 Cooney, T.M. & Mortimer, J.T. (1999). Family Structure Differences in the Timing of Leaving Home: 
Exploring Mediating Factors. Journal of research on adolescence, Vol 9, No 4. 
62 Seiffge-Krenke, I. (2006). Leaving Home or Still in the Nest? Parent–Child Relationships and 
Psychological Health as Predictors of Different Leaving Home Patterns. Developmental Psychology, Vol 
42, No 5, p. 864- 876 
63 White, N.R. (2002). ”Not under my roof”: People`s experience of home. Youth & Society, Vol 34, No 2,  
p. 214-231 
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Stark kontroll från föräldrarnas sida och vilka regler som finns i hushållet har inverkan på 
de unga vuxnas syn på boendet. De med föräldrar som tenderar att sätta upp regler och 
styra ser hemmet mer som ett hus eller hushåll, medan unga vuxna som upplever mindre 
styrning refererar till boendet som hemma. Skillnaden mellan begreppen menar 
författaren ligger i graden av känslotillhörighet till de som ingår i hushållet. Hemma är då 
det begrepp som används när människor delar ideal och förstår varandra, har god 
samvaro och känner mycket för varandra. Medan hus och hushåll används som 
beteckning när boendet mer ses som en nödvändighet för att få tak över huvudet. 
Förutom att bidra ekonomiskt är det också en uttalad och outtalad överenskommelse att 
hjälpa till med hushållssysslor, likaså att delta i familjen och vara en fullgod 
familjemedlem. Att delta i familjen och vara en fullgod familjemedlem menar dock 
White är svårt att definiera innebörden av. Anledningen kan vara att det inte är någon 
uttalad överenskommelse, utan något som uppstår som en tyst överenskommelse. En 
annan förklaring som författaren ger, är att det är en fas i livet med oklara roller och en 
ny situation för de unga vuxna, vilket gör att de ännu inte själva kan förstå hela 
innebörden av vad som är att vara en i familjen. White uttrycker det så här: ”It is a time 
during which they are treated (and also see themselves) as both children and ”not 
children” and as “not quite adults,” either.”64 Det framkom också att det begränsade livet 
gjorde att de unga vuxna inte upplevde att de kunde vara sig själva.  
     Ungdomar i studien upplevde sig inte som vuxna så länge de bodde hemma, och allra 
minst de som inte bidrog ekonomiskt till hushållet. Det är inte bara ekonomiskt beroende 
som de hemmaboende känner sig, utan också emotionellt. Råd och tips från föräldrarna är 
vanligt och uppskattat. Det framkom också att föräldrarna inte såg barnen som vuxna, 
även om barnen arbetade lika mycket som sina föräldrar fick de inget erkännande som 
vuxna av föräldrarna. Vidare visade studien också att föräldrarna tenderade att vilja 
fortsätta att se sina barn som just barn. 
     Privatlivet var viktigt, oftast var sovrummet/det egna rummet den privata sfären där de 
ville och upplevde att de kunde dra sig undan. Det var en sfär de försvarade som sin egen.  
De unga vuxna ville själva bestämma över hur mycket föräldrarna skulle veta om deras 
känsloliv, privatliv och umgänge. Föräldrarna däremot ville gärna veta allt om de ungas 
förehavanden och känslor.65 
     Stöd, trygghet, sällskap och ekonomi tycks vara de viktigaste faktorerna till att inte 
flytta hemifrån enligt en australiensisk studie genomförd av Hartley. Likaså nämns 
bekvämligheten som en faktor till att det är bra att bo hemma, att slippa tvätta och laga 
mat varje gång. Det visade sig att det främst var männen som fick hushållssysslorna 
utförda, medan kvinnorna hjälpte till mer, vilket undersökaren härleder till de klassiska 
könsrollerna.66  
     De största anledningarna till att flytta menar Hartley beror på konflikter i familjen 
eller att personen vill flytta för att leva med en partner. Om ingen av dessa skäl föreligger 
finns en risk att det inte finns någon anledning för den unge vuxne att flytta: 
 

 

64 White, N.R. (2002). p. 224 
65 Ibid, p. 219-228 
66 Hartley, R. (1993). Young adults living at home. Family matters. no: 36. p. 35ff 
<http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm1/fm36rh1.html> 
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The major motivations for young people to leave home are for independence, 
because of conflict, or to live with a partner. If none of these are very strongly 
felt and there is support, a reasonable amount of independence and freedom 
available at home, and some financial advantage in living at home (as there 
almost always is) there is no driving reason to leave. This appears to be the 
case with the majority of young men living with both parents. 67 

 
Citatet visar hur avsaknaden av de viktigaste drivfaktorerna i kombination med andra 
gynnsamma omständigheter i boendesituationen kan göra det mer fördelaktigt att bo 
hemma än för sig själv. Detta fick undersökaren att ställa sig frågan ”Varför borde unga 
män flytta?” istället för ursprungsfrågan ”Varför bor de hemma?”. Dock påpekar han att 
det även finns nackdelar med att bo hemma, vilka främst är begränsat handlingsutrymme, 
privatlivet blir lidande samt att värderingarna mellan barn och förälder inte alltid stämmer 
överens. De unga vuxna upplever också press från sig själva gällande vad som kan göras 
och inte kan göras, även om föräldrarna inte sagt något om saken. Studien visade också 
att bristande självförtroende och låg självkänsla kan inverka på valet att fortsätta bo kvar 
hemma.  
     När det gällde unga vuxna som flyttat hemifrån men flyttat hem igen fann Hartley en 
mängd olika skäl som exempelvis ekonomiska, att förhållandet tagit slut, emotionella och 
praktiska skäl.68  
     Holdsworth har i en studie fokuserat på studenters boende ur de hemmaboendes 
perspektiv. Bakgrunden till studien är att allt fler studenter i Storbritannien bor kvar 
hemma hos sina föräldrar under sin studietid, vilket kan skapa konsekvenser för deras 
studentliv och umgängeskrets.69 
     Den teoretiska utgångspunkten i Holdsworths studie är Bourdieus teori ”practice and 
habitus”. Med hjälp av teorin görs en jämförelse mellan studenter som väljer att bo kvar 
hemma och studenter som flyttar till campus, och utifrån detta jämförs de olika grupperna 
avseende hur de passar in som studenter på universitetet.  
     Holdsworth har uppmärksammat att studenter från icke traditionella bakgrunder70 som 
flyttar hemifrån har lättare att anpassa sig, när det gäller kontrasterna mellan deras 
tidigare omgivning och det nya studentlivet. Studenter som väljer att bo kvar hemma har 
mycket svårare att anpassa sig och att komma in i studentlivet, då de dagligen är i kontakt 
med två olika livsstilar. Hon menar att de som bor kvar hemma missar mycket av det 
”övriga” som studentlivet bidrar med, men påpekar att de som bor kvar hemma har bättre 
möjligheter till att bygga upp ett ekonomiskt kapital, då de sparar pengar.71  
 
 
 
 

67 Hartley, R. (1993). Young adults living at home. Family matters. no: 36. p. 35ff 
<http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm1/fm36rh1.html> 
68 Ibid 
69 Holdsworth, C. (2006). ”Don´t you think you’re missing out, living at home?” Student experiences and 
residential transitions. The Sociological Review, Vol, 54, No, 3, p. 495-519 
70 Holdsworth har uppmärksammat att studentgruppen inte längre är någon homogen grupp avseende klass 
och etniskt ursprung. Numer finns alltså studenter representerade ifrån andra grupper än tidigare, högre 
utbildning är inte något som enbart är förbehållet individer ifrån högre klass eller med ett visst etniskt 
ursprung. p. 495f 
71 Ibid. p. 495-519 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta avsnitt kommer studiens problemområde diskuteras utifrån ett mikro- och 
makroperspektiv, likaså kommer det genomgångna forskningsfältet på området och det 
svenska perspektivet på ungas boende att behandlas ur ett mikro- och makroperspektiv. 
Därefter kommer Eriksons psykosociala utvecklingsteori om identitetens utveckling att 
presenteras utifrån de åtta utvecklingsfaserna.  

5.1 Makro- och mikrosociologi. 
Sociologiska studier kan ske på olika nivåer i samhället, studier på individnivå kallas för 
mikrostudier. Detta innebär att det vardagliga samspelet är i fokus för undersökningen för 
att en förståelse för ett fenomen ska kunna nås.  Ett makroperspektiv innebär däremot att 
undersökningen riktas mot de strukturer som finns i samhället, ex företag, välfärdssystem 
och politiska rörelser, kort sagt ”analysen av större sociala system”.72  
     Ritzer utvecklade mikro- och makromodellen, han delade in mikro och makro i 
ytterligare delar och kallade dessa för makrosubjektiv och makroobjektiv på makronivån. 
Samma uppdelning gjordes på mikronivå, mikrosubjektiv och mikroobjektiv. Studier på 
makroobjektiv nivå inriktas mot de sociala strukturerna, exempelvis språket, lagarna, 
byråkratin. Kort sagt handlar studier på denna nivå om de system som finns i samhället 
vilka påverkar människors handlingar. Makrosubjektiva studier fokuserar på osynliga 
normer och värderingar som finns i ett samhälle, de osynliga strukturerna i ett samhälle 
vilka exempelvis kulturen bygger på.    
     Mikrosubjektiva studier fokuserar på individnivå och vilka värderingar som finns i 
små grupper, alltså på en mindre nivå än samhällsnivå, vilka i sin tur påverkar de normer 
och värderingar som återfinns på makrosubjektiv nivå. Den mikroobjektiva nivån handlar 
om människors objektiva handlingar och beteende.73  
     Dessa perspektiv är dock inte oförenliga, samhället måste förstås i relation till bägge 
perspektiven eftersom det är människor som producerar och reproducerar samhället och 
samhällsstrukturen genom samspel med varandra, samtidigt som samhällsstrukturen 
påverkar samspelet mellan människor och människors liv.74   
     Appliceras detta på vårt problemområde skulle media, arbetsmarknaden, 
bostadsmarknaden, forskning, utredningar, politik och det allmänna välfärdssystemet 
fungera som strukturella faktorer som påverkar unga vuxnas val att flytta hemifrån eller 
fortsätta att bo hemma. Dessa strukturer påverkar också hur ungdomar tänker kring att 
flytta hemifrån, vilka möjligheter och hinder som finns, samt vilka uppfattningar de har 
om boende. Detta skulle då utgöra den objektiva makronivån för problemområdet.     
     Mikronivån utgörs å andra sidan av det vardagliga samspelet mellan de unga vuxna 
och personer i deras omgivning. Exempel är vänner, familj, arbetskamrater, 
studiekamrater, släkt och andra individer som ingår i samspelet.  
     Svenskt fokus när det gäller ungas etablering på bostadsmarknaden tycks ha legat på 
den objektiva makronivån. Utredningar om bostadsmarknaden och arbetsmarknaden har 
bland annat genomförts, vilka har genererat en förståelse för unga vuxnas strukturella 
möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden i Sverige. En svensk studie om hur 

72 Giddens, A. (2003). s. 89 
73 Ritzer, G. & Goodman, J.D. (2003). Sociological theory. Singapore. McGrawhill. p. 486f 
74 Ibid. p. 486f 
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familjestrukturen påverkar processen att flytta hemifrån har dock gjorts, vilket kan ses 
som en studie på den objektiva mikronivån, det vill säga hur det vardagliga samspelet 
påverkar valet att flytta hemifrån. Däremot har utländska studier lagt större fokus på den 
objektiva mikronivån, exempelvis har ett flertal studier gjorts gällande familjestrukturens 
påverkan. Studier på makrosubjektiv nivå har också genomförts då kultur, normer och 
värderingar har studerats avseende vilken inverkan de har på processen att flytta 
hemifrån. Även studier på mikrosubjektiv nivå har genomförts, vilka har fokuserat på 
ungdomars upplevelser av att bo hemma.  
     Som nämnts ovan är inte dessa angreppssätt oförenliga, utan studier på makro- och 
mikronivå kan med fördel kombineras för att få en större förståelse för ett fenomen. Detta 
anser vi också gälla för vårt problemområde och anser att fler studier på mikronivå 
behövs göras för att en så stor förståelse som möjligt för ungas etablering på 
bostadsmarknaden ska kunna nås. Det är också detta som gör unga vuxnas etablering på 
bostadsmarknaden till ett sociologiskt problem, nämligen de socialt skapade strukturer 
som finns på makronivån och på mikronivån som påverkar de unga vuxnas upplevelse av 
att bo hemma. 

5.2 Eriksons psykosociala utvecklingsteori 
Centralt i Eriksons utvecklingsteori är att människan går igenom olika identitetskriser i 
livet. Beroende på hur individen hanterar dessa kriser formas individen. Individens 
utveckling och personlighetsutvecklingen liknar han vid en organisms utveckling. En 
organism utvecklas i olika förutbestämda stadier som följer ett visst mönster, det är också 
viktigt att organismen utvecklas enligt just detta mönster och i rätt tidpunkt för att 
utvecklingen ska bli så bra som möjligt, detta kallas för epigenetisk utveckling. Det är 
också en kritisk punkt varje gång en utveckling av något ska ske, så att det inte uppstår en 
skada. Samma sak gäller alltså för personlighetens utveckling enligt Erikson. Denna 
utveckling sker i samspel mellan individen och de omgivande människorna och 
samhället, vilket gör att samspelet kan se annorlunda ut från kultur till kultur.75   
     Den första krisen en människa står inför enligt Erikson är krisen tillit kontra misstro 
som uppstår så fort vi föds. Känslan av tillit byggs upp genom att barnet utvecklar en 
stark tillhörighet till mamman. Skulle mamman försvinna ur barnets blickfång skulle det 
genast uppstå oro och rädsla.76 De förutsättningar som utvecklar barnets tillit är att kunna 
känna trygghet vid sin sömn, och barnet ska även kunna känna trygghet till sin 
omgivning så att ätandet kan ske på ett rofyllt sätt. Det är också viktigt att omvårdnaden 
av barnet sker i förenlighet med de kulturella värderingar och normer som finns i 
samhället beträffande barnuppfostran.77 
     Barnets första inställning till livet går genom munnen (det orala stadiet), barnet har en 
stark vilja att suga och svälja vätska från lämpliga föremål. Det är även under detta 
stadium som barnets hörsel utvecklas. Barnet lär sig att urskilja och känna igen olika ljud, 
även att följa ljudets källa.78  
    I det första stadiet är det inte bara det orala stadiet som utvecklas, barnet lär sig även 
att njuta, bland annat genom moderns omsorg av barnets individuella behov som att, 

75 Erikson, E.H. (1979). s. 79f, 82f  
76 Erikson, E.H. (1979). Ungdomens identitetskriser. Lund: Natur och Kultur s. 224 & Erikson, E.H. 
(1999). Barnet och samhället. Borås: Natur och Kultur. 83f 
77 Erikson, E.H. (1999). s. 224f 
78 Erikson, E.H. (1979). s. 85f 
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modern håller, värmer, ler och pratar med barnet, vilket skapar tillit hos barnet.79 Tillit 
handlar inte enbart om att lita på sina föräldrar, det handlar också om att utveckla en tillit 
till den egna förmågan och den egna pålitligheten så att andra inte behöver frukta en.80 
Den grundläggande tilliten möjliggör också för barnet att känna och lita på sig själv att 
denne kan leva upp till de förväntningar som omgivningen sätter upp.81 
     Under senare delen av första stadiet börjar barnet inta en allt mer aktiv roll, som att 
bland annat lärt sig att sträcka sig efter föremål. Och det är under denna period som 
barnet börjar få sina första tänder, vilket ger denne glädje och njutning av att bita i och itu 
olika föremål. Att barnet självständigt börjar undersöka saker, gör att hon/han börjar se 
sig mer och mer som en självständig individ.82 
     Under den andra fasen av utvecklingen, börjar barnet att lära sig sin autonoma vilja. 
Barnet lär sig hur sina tarmar ska skötas, och att med hjälp av sina tankar kan barnet styra 
dessa behov. I dagens samhälle är renlighet en av de viktigaste delarna för att ingå i vårt 
samhälle, därför anses det av många vara viktigt, att barnet lär sig om renlighet, 
framförallt att barnet lär sig att sköta muskelsystemet.83 Detta innebär enligt Erikson att 
barnet lär sig att släppa, och att hålla kvar, vilket kan utvecklas både negativt och positivt. 
Negativt i den bemärkelsen att hålla kvar kan innebära ett girigt och sadistiskt 
kvarhållande, eller ett ovarsamt släppande. Positivt innebär ett sunt kvarhållande eller ett 
måttligt och avslappnat släppande. Erikson uttrycker det själv så här: ”Liksom i fråga om 
alla dessa förhållandesätt kan de grundläggande konflikterna i sista hand leda till antingen 
fientliga eller välvilliga förväntningar och attityder.”84 Vad som är välvilligt och fientligt 
beteende avgörs i hög grad av i vilken kultur individen befinner sig i.85 
    Det är under denna period som barnet även lär sig att dela upp världen i ”jag” och ”du” 
samt ”mig” och ”mitt”. Under denna tid kommer barnet även att ha inre stridigheter med 
sig själv, från att vara självisk till kärleksfull, och från att vara samarbetsvillig till att visa 
självständighet.86 Blygsel och tvivel är företeelser som barnet blir medveten om i detta 
steg, vilket i en del fall kan uppstå vid klander. Denna blygsel som uppstår är barnet fullt 
medveten om, och vet att andra personer tittar på honom/henne, men vill inte att de andra 
ska se på. Detta leder till att blygsel uppstår, som kan vara att gömma sig eller helt enkelt 
dra sig undan. Tvivel uppstår när barnet blir medveten om de positiva och de negativa 
faktorerna som denna företeelse har bidragit med.87 Uppfostran är en viktig del om hur 
barnet kommer att bli som en vuxen individ. I barnuppfostran är det viktigt att föräldrarna 
ger näring åt barnets självkänsla. Exempelvis är det viktigt att föräldrarna uppmuntrar 
barnet att stå på egna ben, men samtidigt skydda barnet så att inga onödiga inslag av 
skam och blygsel uppstår till följd av barnets handlingar.88  Det är en viktig grund för 
barnets senare utveckling för att bli en självständig människa. Begrepp som rätt och fel 
kommer att bli en del av barnuppfostran och kommer förhoppningsvis att ses som 

79 Erikson, E.H. (1999). s. 226 
80 Ibid s. 224f 
81 Erikson, E.H. (1979). s. 89. 
82 Ibid s. 86f 
83  Ibid s. 92f 
84 Erikson, E.H. (1999). s. 228 
85 Erikson, E.H. (1979). s. 94  
86  Ibid s. 93f 
87 Erikson, E.H. (1999). s. 229f 
88 Ibid s. 228 
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självklara för barnet vid vuxen ålder.89 Under denna fas utvecklas viljan som en 
grundläggande styrka hos barnet.90 
     Det tredje stadiet sker tidigt under barndomen, vilket innebär att barnet lär sig att ta 
mer initiativ, vilket gör att barnet börjar röra sig allt livligare och friare, och tycker om att 
både sätta sig själv och andra i olika aktiviteter.91 Det är även nu som barnets språk börjar 
utvecklas, och nyfikenhet börjar tar form, vilket leder till att barnet frågar föräldrarna om 
allt. Under denna tid kan barnets nyfikenhet att få svar på frågor, komma att dominera 
barnet. Den allra viktigaste frågan är skillnaden mellan pojkar och flickor.92 Leken 
kommer att få en större betydelse i barnens liv och att tävla mot varandra blir allt 
viktigare, men framför allt att vinna. Tillvägagångssättet mellan könen skiljer sig dock åt. 
Tävlingsinstinkten och målinriktningen blir allt tydligare och starkare, och barnet har 
oftast skuldkänslor inför de mål som denne har när det gäller deras förfaringssätt till att 
uppnå sitt/sina mål. Svartsjuka, vrede och rivalitet mot varandra, är ett exempel som kan 
ges angående ett barns beteende för att uppnå sina mål. Ett samvete börjar även formas 
hos barnen, vilket är en inre röst som styr barnets handlingar. Detta samvete kan ibland 
vara väldigt primitivt, grymt och hänsynslöst.93 Under detta stadium börjar barnet också 
fantisera om vuxenvärlden och börjar vilja inta vuxenroller.94 
     Fjärde stadiet sträcker sig från 5-6 års ålder till pubertetens början. Under detta 
stadium fortsätter barnet utveckla sin arbetsförmåga, och beroende på hur omgivningen 
reagerar och vilken respons barnet får på sina prestationer utvecklar barnet en god 
arbetsförmåga eller mindervärdeskänsla, vilket också är den kris som ska lösas under 
detta stadium. Den goda arbetsförmågan utvecklas om barnet känner sig kompetent, och 
kompetenskänslan uppstår om omgivningen uppskattar barnets prestationer.95 
Underlägsenhetskänslan kan uppstå om barnet inte känner sig manad att lära, eller om 
skolan inte motsvarade de förväntningar som barnet hade.  
     Under puberteten inträffar den femte fasen, vilken enligt Erikson är omvälvande. 
Individen utsätts för fysiska förändringar, samtidigt som omgivningen har krav och 
förväntningar på att individen ska utvecklas till en vuxen människa. Den kris individen 
står inför under detta stadium är enligt Erikson identitet kontra rollförvirring. Lösningen 
är att identifiera sig och känna sig bekväm i sig själv utifrån de ideal och de förebilder 
som kulturen har att erbjuda. Att frigöra sig ifrån sina föräldrar och fundera ut hur 
framtiden ska se ut är faktorer som individen brottas med under denna fas. Därför testar 
ungdomar i denna fas på olika roller, vilka spelas ut i kompisgänget. Identiteten bekräftas 
mellan personen och det omgivande samhället.96   
    Ungdomar har även en väldigt stark vilja att prova på diverse saker. Det kan röra sig 
om alldagliga, till spännande eller förbjudna saker. Det kan vara mer eller mindre 
genomtänkta och riskbedömningarna är inte alltid väl genomgången. Ord som frihet, 
självständighet är viktiga begrepp för ungdomar.97  

89 Erikson, E.H. (1979). s. 97 
90 Erikson, E.H. (2004) Fullbordade livscykeln, s 33 
91 Erikson, E.H. (1999). s. 231  
92Erikson, E.H. (1979). s. 99f 
93 Erikson, E.H. (1979). s. 101f & Erikson, E.H. (1999). s. 232 
94 Erikson, E.H. (1999). s. 234f 
95 Ibid s. 235ff 
96 Ibid  s. 237ff 
97Erikson, E.H. (1979). s. 114 
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De gamla konflikterna återuppstår under denna fas, det vill säga individen genomgår 
återigen kriserna med tilltro, självständighet, initiativ och arbetsflit. Individen måste 
också internalisera de gamla erfarenheterna ifrån dessa olika stadier för att kunna känna 
sig hel. Att känna inre identitet innebär enligt Erikson att:  
 

Känslan av inre identitet är sålunda den befästade tillförsikten, att man kan 
bibehålla sin inre identitet och kontinuitet så att den motsvarar den identitet 
och kontinuitet som består i betydelsen man har för andra, något som framgår 
av påtagliga löften om en framtidsmöjlighet, en karriär, en framtid.98  

 
Citatet visar hur Erikson menar att den inre identiteten skapas och bibehålls om individen 
känner en mening med det denne är, och att personens syn på sig själv stämmer överens 
med hur andra betraktar personen i fråga.  
     Vidare menar Erikson att ungdomar söker efter människor och idéer att tro på, de vill 
slå in på de vägar som samhället erbjuder individen att gå, men de är rädda att misslyckas 
med det de företar sig menar Erikson.99  
     Identitetsförvirring uppstår då ungdomar inte lyckas internalisera de tidigare kriserna 
med sin jag-upplevelse, det vill säga, individen känner sig inte hel. Det uppstår också en 
identitetskris om ungdomen känner sig förvirrad i sin roll som ungdom och känner 
hopplöshet inför framtiden.100 
     Utvecklingen pågår hela livet och i vuxen ålder går individen igenom tre faser. Den 
första fasen handlar om att kunna utveckla sin kärlek till en annan människa och att 
kunna ta emot kärlek, krisen kallas för intimitet kontra isolering. Målet är att kunna leva i 
ett kärleksförhållande utan att tappa bort den egna identiteten.101 
     Att lära sig vårda och ta hand om sina barn är en annan livskris som individen står 
inför när denne fortplantat sig. Individen kan utveckla antingen generativitet eller 
stagnation, det vill säga uppskatta sina barn eller stagnera. Erikson menar att detta 
stadium då individen skaffat barn gör att föräldrarna utvecklat ett beroende av att känna 
sig behövd.102  
     Sista fasen inträffar i ålderdomen, då individen står inför krisen att utveckla integritet 
eller förtvivlan. Integritet avser då att individen kan uppskatta och se tillbaka på sitt liv 
och känna mening, förtvivlan inträffar när individen känner sig rädd för döden och en 
känsla av att det är för sent att gå de vägar som aldrig togs.103   
     Erikson menar att människan i de olika stadierna förutom att lösa identitetskrisen och 
uppnå antingen någon av motpolerna i identitetskrisen som tillit kontra misstro, så 
utvecklar individen också en grundläggande styrka. I det första stadiet utvecklas hoppet, 
därefter viljan, målmedvetenhet, kompetens, kärlek, omsorg och visdom.104  
     Erikson betonar att ungdomstiden blivit allt längre105, vilket även bland andra 
Lorentzon och Ungdomsstyrelsen poängterat106. Därför anser vi att Eriksons femte 

98 Erikson, E.H. (1999). s. 238 
99 Erikson, E.H. (1979). s.110f  
100 Ibid s 110-113 
101 Erikson, E.H. (1999). s. 240ff 
102 Ibid. s. 243 
103 Ibid s. 244f 
104 Erikson, E.H. (2004) Den fullbordade livscykeln. s. 53 56f  
105 Erikson, E.H. (1979). s. 110 
106 Vogel, J. i SOU 1994;73. och Lorentzon, L. i SOU 1994:73 
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stadium i utvecklingsteorin, ungdomstiden är tillämpbar för analysen av unga vuxnas 
upplevelse av att bo hemma. Även övriga stadier är intressanta för vidare analys, särskilt 
det sjunde stadiet rörande krisen generativitet och stagnation.  
 
6. Metod 
 
I detta avsnitt kommer upplägget och genomförandet av studien att redovisas. Intervjuer 
över Internet behandlas, vårt urval och hur vi tänkt när frågorna till intervjuguiden 
utformats. En redogörelse för undersökningens etiska aspekter återfinns. Information 
gällande databearbetning och analys redogörs för. Slutligen diskuteras intervjuernas 
tillförlitlighet, metoden och studiens trovärdighet samt källorna som använts i studien.   

6.1 Metodologiska förutsättningar 
Kritik mot uppdelningen av forskning i två huvudinriktningar finns, Allwood skriver i en 
artikel om problemet med uppdelningen i kvalitativ och kvantitativ ansats. Först och 
främst anser han att distinktionen dem emellan är oklar, då han anser att det sällan 
preciseras vad i undersökningen som är kvalitativt respektive kvantitativt. Ansatsen kan 
alltså enbart gälla vissa delar, exempelvis en kvalitativ ansats i analysen. Men det kan 
också lika gärna röra sig om en kvalitativ undersökning rakt igenom.107 
     För det andra medför uppdelningen, enligt Allwood, en slags barriär mellan de olika 
ansatserna så att de framstår som oförenliga, vilket han inte själv anser. Utan menar att 
ansatserna med fördel kan kombineras i olika undersökningar om det passar sig. Vidare 
menar han att inom den kvalitativa ansatsen så ryms en mängd olika inriktningar, och 
likaså inom den kvantitativa ansatsen, vilket gör det hela än mer oklart med vad som 
avses när undersökaren säger sig ha antagit en kvalitativ ansats då denna typ av ansats 
kan innebära en mängd olika slags undersökningar där olika regler och riktlinjer gäller. 
Dessutom går en viktig poäng förlorad när en sådan uppdelning görs mellan ansatserna, 
nämligen den att inom kvantitativ forskning så förekommer ett visst inslag av ord och 
kvalitativa moment. Exempel på kvalitativa inslag i en kvantitativ undersökning är att det 
sker kommunikation mellan forskarna. Kommunikation sker också mellan forskare och 
undersökningspersoner och resultatet uttrycks delvis i ord för att det lättare ska förstås av 
andra.108  
     Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Allwood har en utmanande syn på 
uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ ansats. Hans idéer skulle ha kunnat 
utarbetas genom ett av Beckers trick, ”everything is possible”, alltså allt som går att 
föreställa sig är möjligt.109 Eller som Allwood menar, en kvalitativ undersökning kan 
analyseras statistiskt.110  
     Oavsett om uppdelningen är av ondo eller godo kan vi ta till oss den kritik och de 
reflektioner som framkommit ovan. Därför är det nödvändigt att ytterliggare precisera 
undersökningens ansats som i denna undersökning är hermeneutisk, vilket innebär att vi 

107Allwood, C.M. (2004). Perspektiv på den kvalitativa idétraditionen i Allwood, C.M. (red), Perspektiv på 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. s.19 
108 Ibid s. 12, 18  
109 Becker, H.S. (1998). Tricks of the trade- How to think about tour research while you´re doing it. 
Chicago: The university of Chicago press. p. 85f 
110 Allwood, C.M. (2004). s.12 
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har intagit ett tolkande synsätt. De skriftliga intervjuerna har tolkats för att nå en kunskap 
om de unga vuxnas subjektiva upplevelse av att bo hemma. Detta har gjorts utifrån vår 
förförståelse. Holme och Solvang beskriver den hermeneutiska forskningsprocessen 
utifrån hermeneutiska cirklar, där den ena cirkeln är kognitiv, den andra normativ. Den 
kognitiva cirkeln utgör undersökarens förförståelse på området, vilken gör det möjligt för 
forskaren att ställa inledande forskningsfrågor på ämnet utifrån sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter på området. Kan forskaren lite på området så kommer 
forskningsfrågorna till en början vara breda och vida, men i samspelet med empirin 
kommer forskaren pröva sina tolkningar av det som ska undersökas tillsammans med 
undersökningspersonerna och på så sätt kommer förförståelsen förändras under studiens 
gång, och forskningsfrågorna bli mer precisa. Den andra cirkeln menar Holme och 
Solvang utgörs av undersökarens fördomar på området, dessa fördomar är socialt skapade 
och måste också vara flexibla under undersökningens gång så att forskaren kan närma sig 
fältet på ett öppet sätt och vara beredd att ompröva sina fördomar så att de stämmer 
överens med empirin.111  
     Med detta som utgångspunkt lämpar sig kvalitativ ansats sig bäst.  Vår studie är 
planerad och genomförd utifrån en kvalitativ ansats och då avses hela undersökningen. 
Med kvalitativ ansats åsyftas enligt Maycut och Morhouse en undersökning som baseras 
på breda frågeställningar, och en metod som är inriktad mot att generera resultat uttryckt i 
vanliga ord. Metoden ska också fokusera på meningen med människors handlingar, 
tankar och uttalanden.112 Detta överensstämmer till stor del med de utgångspunkter vi har 
i vår studie. Då vår avsikt med intervjuerna är att få närhet till informanterna och deras 
värld och se problemområdet ur deras perspektiv, Ely beskriver detta tydligt: ”… söker 
orden från de personer vi studerar, ju rikare, desto bättre, så att vi ska kunna förstå deras 
situationer med allt större klarhet.”113 
     Verktyget som används i en kvalitativ ansats för att uppnå målet med studien är 
människan då interaktionen mellan människor är det som kommer leda fram till 
resultatet. Denna interaktion kan dock ske på flera olika sätt, exempelvis genom 
observationer och intervjuer, centralt är också att undersökningen sker i människors 
naturliga kontext.114 I denna studie kommer intervjuerna att genomföras över Internet, 
vilket vi anser kunna klassas som en naturlig kontext då många människor använder 
Internet nästan dagligen och interagerar med varandra via Internet allt mer. För precis 
som Mann och Stewart menar har det hänt en hel del sedan den första trevande 
kommunikationen över Internet startade, och de slår fast att Internet med tiden har 
utvecklats till ett vanligt kommunikationsmedium mellan människor, exempelvis genom 
e-mail och chattprogram. 115 
     Forskningsprocessen i en kvalitativ ansats utgår ifrån ”emergent design”, vilket 
innebär att forskaren är fri att ändra i processen hela tiden och fortsätter forska till en 
mättnadsnivå uppstått. Således behöver inte antalet undersökningspersoner bestämmas på 

111 Holme, I.M. & Krohn-Solvang, B. (1997). s. 95-98 
112 Maycut, P. & Morehouse, R, (1994). Beginning qualitative research and philosophic and pracitcal 
guide. London: Routledge Falmer. s. 43f 
113 Ely, M. m.fl. (1991). .Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar Lund: 
Studentlitteratur. s. 66 
114 Maycut, P. & Morehouse, R, (1994). p.45f 
115 Mann, C. & Stewart, F. (2000). Internet Communication and qualitative research – A handbook for 
researching online. p. 1 
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förhand, eftersom forskaren är fri att själv ändra under studiens gång. Möjligheten att 
kunna ställa följdfrågor och göra uppföljningsintervjuer faller också in under ”emergent 
design”, att forskaren är fri att ändra i intervjuerna under studien då ingenting är styrt. 
Urvalet görs genom att forskaren väljer undersökningspersoner som troligen är relevanta 
för studien.116  I denna studie har vi använt oss av emergent design gällande urvalet, då 
antalet intervjupersoner bestämdes under studiens gång. Emergent design tillämpades 
också under intervjuerna, då vi under intervjuernas gång gjorde uppföljningsfrågor kring 
informanternas svar, samt ställde uppföljningsfrågor i efterhand till informanterna. 
    Analysen i en kvalitativ undersökning är ständigt pågående och görs genom analys av 
ord för att hitta kategorier och mening i materialet.117 Även Kvale poängterar att 
analysarbetet i en kvalitativ studie ständigt är pågående, även under intervjuerna.118 
Därför har vi under undersökningens gång analyserat både under intervjuerna och direkt 
efter att de genomförts.  
     Avslutningsvis kan konstateras att metod och analys är undersökarens verktyg för att 
nå syftet med undersökningen.119 Detta gäller även i vår undersökning där de kvalitativa 
intervjuerna över Internet tillsammans med analysen är våra verktyg för att uppnå syftet 
med studien. 
     För att öka tydligheten med studiens upplägg och förutsättningar är det viktigt att 
redogöra närmre för den valda metoden, intervjuer via Internet, inom den kvalitativa 
ansatsen eftersom alla kvalitativa metoder har sina olika förutsättningar, styrkor och 
svagheter precis som Allwood menar.  

6.2 Intervjuer via Internet 
Precis som alla metoder har intervjuer över Internet styrkor, såväl som svagheter. En av 
fördelarna med denna typ av metod är att ekonomiska vinster kan göras, då vi slipper resa 
till informanterna som i vår undersökning har befunnit sig på olika håll runt om i landet. 
Detta har i sin tur medfört en tidsbesparing, då vi inte behövt lägga ner tid på resor till 
och från intervjuerna. Sveningsson, Lövheim och Bergquist kallar dessa aspekter för 
minskat avstånd i tid och rum, det vill säga att Internet medför större möjligheter att nå 
informanter långt bort snabbt och ekonomiskt.120 Transkribering av intervjuer är en 
tidskrävande process, metoden möjliggjorde för oss att få informanternas svar skriftligt, 
vilket sparade tid.121 Det innebar också att vi inte behövde tolka några ljudupptagningar, 
vilka stundvis kan vara otydliga och således svåra att tolka korrekt.  
     Sveningsson m.fl. pekar också på fördelar ur informanternas perspektiv, vilka också är 
av godo för undersökningens kvalitet. De menar att Internetintervjuer kan göra att 
informanten känner sig lugnare, likaså att deras integritet stärks. Känsliga och privata 
ämnen tycks också enligt Sveningsson m.fl. vara enklare att prata om över Internet.122 
     De nackdelar som föreligger vid intervjuer via Internet är kroppslösheten, som innebär 
att undersökaren inte kan se informanten och således vara säker på att det är den avsedda 

116 Maycut, P. & Morehouse, R, (1994). p. 44f 
117 Ibid, p.46 
118 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s. 134f, 139 
119 Ibid s. 69, 170 
120 Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M. (2003). Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för 
Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. s. 93 
121 Ibid, s. 92 
122 Ibid, s. 100 
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informanten för undersökningen som blir intervjuad. Likaså kan inte undersökaren 
använda sig av de ledtrådar i form av ansiktsuttryck och tonfall som förekommer vid 
intervjuer över telefon eller ansikte mot ansikte, vilket kan göra det svårt att tolka 
informantens uttalanden. Exempelvis är ironi svårt att upptäcka över Internet. En annan 
aspekt är att undersökaren endast kan nå de informanter som har tillgång till dator och 
Internet.123  
     Ytterligare svagheter är att undersökningsdeltagarna kan finna det problematiskt med 
intervjuer över Internet. Exempelvis om de upplever att de har svårt att uttrycka sig 
skriftligt och inte upplever att de har den tid som krävs för undersökningen. Vidare vet 
inte informanten hur långa svar denne förväntas skriva, och undersökaren vet inte heller 
hur långa svar som kommer att erhållas i intervjuerna. Detta gör att analysarbetet kan bli 
mer komplicerat än väntat då längre eller kortare svar än beräknat kan fås.124  
     Mann och Stewart tar upp att det finns olika sätt att visa känslor över Internet, de 
kallar dessa för ”emoticons”, och det kan vara allt ifrån ikoner till ord som uttrycker 
känslor, kroppsspråk och ljud. Dessa används för att skapa en bra relation i 
kommunikationen. Exempelvis kan en person skriva ”hehehe” för att visa att denne 
skrattar. Mann och Stewart menar dock att så kallade smileys är de vanligaste 
uttryckssymbolerna som används för att uttrycka sig över Internet. Smileys är små gubbar 
med ansiktsuttryck, exempelvis glad eller ledsen gubbe, och dessa hjälper läsaren att 
tolka vad motparten i konversationen menar med sitt uttalande. Dock anser författarna 
liksom Sveningsson m.fl. att ironi kan vara svårt att upptäcka över Internet.125 
 

6.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en så kallad semistrukturerad intervju 
utifrån en intervjuguide, vilket innebär att intervjufrågor formulerats på förhand för att 
intervjun ska täcka in de områden som är intressanta för studiens syfte.126  
     Patton menar att en intervjuundersökning bör förberedas noga för att undersökaren ska 
få ut så mycket information som möjligt av sina intervjuer. Han ställer upp sex olika 
typer av frågor en intervjuare kan ställa under en intervju, de som är aktuella i vår studie 
är bakgrundsfrågor, beteendefrågor, frågor om känslor samt opinions- och 
värderingsfrågor.127 Intervjuguiden konstruerades utifrån dessa frågetyper för att tangera 
så många aspekter som möjligt av upplevelsen av att bo hemma. Intervjuerna inleddes 
med några bakgrundsfrågor samt vilka för- och nackdelar som informanterna upplevde 
med att bo hemma. Därefter ställdes frågor angående vardagslivet och ekonomin, vilka 
kan härledas till beteendefrågor rörande informanternas handlingar, beteende och rutiner i 
hushållet. Sedan ställdes frågor gällande informanternas upplevelse av att bo hemma, 
vilka kan härledas till informanternas känslor av och till att bo hemma.  
     Intervjuaren kan också ställa frågor om dåtid, nutid och framtiden enligt Patton, som 
menar att framtiden tycks vara lättare för informanterna att prata om, men mindre 
trovärdig då det bara rör sig om spekulationer ifrån informanternas sida.128 Trots detta 

123 Sveningsson, M. m.fl. (2003). s. 92, 94 – 97, 100 
124 Ibid s. 97, 100 
125 Mann, C. & Stewart, F. (2000). p. 15 
126 Kvale, S. (1997). s. 121 
127 Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: SAGE. p. 290ff 
128 Ibid, p. 293ff 
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valde vi att i våra intervjuer fråga våra informanter hur de såg på boende i framtiden och 
vilka visioner de hade. Detta för att vi ansåg att svaren kunde bidra med intressant 
information om de unga vuxnas resonemang och tänkande kring vilka möjligheter de såg 
fanns till att flytta, och om de ville flytta eller bo kvar.  
     Löpande under intervjuns gång ställdes uppföljningsfrågor samt tolkningsfrågor för att 
säkerställa att vi tolkat intervjupersonens svar korrekt. Detta för att analysen av intervjun 
precis som Kvale menar ska bli pålitlig.129  Följdfrågor till de intervjuer som genomfördes 
via mail skickades till informanterna i samband med att sammanställningen av deras 
intervju skickades till dem så att de kunde bekräfta att vi gjort en korrekt tolkning.  
     Kvale menar att en intervju inte är ett samtal mellan jämlikar, det är alltså ett samtal 
baserat på en maktasymmetri där den ena personen styr samtalet och den andre svarar.130 
Detta upplevde vi som viktigt att ha i åtanke när intervjuerna genomfördes för att skapa 
ett så gott klimat som möjligt under intervjun.  
     Frågorna som ställdes under intervjun ställdes med utgångspunkt i Beckers trick ”ask 
”how” not ”why”, vilket innebär att det är bättre att fråga hur- frågor än varför- frågor 
eftersom en fråga om varför kan försätta intervjupersonen i försvarsställning. Dessutom 
tenderar hur- frågor enligt Becker att få längre och fylligare svar då intervjupersonen 
uppfattar frågan som bred och öppen att besvara på det sätt som känns bäst.131 

6.4 Urval 
Urvalet bestod av elva informanter, sju kvinnor och fyra män med varierande bakgrund i 
åldrarna 19-23 år. Informanterna har också olika livssituationer, en del studerar och några 
arbetar, de kommer ifrån olika delar av landet samt är uppväxta och lever i olika 
familjekonstellationer. Dessa informanter är valda enligt principen ”maximum variation”, 
vilket innebär att informanterna valts på grundval av sina olika livssituationer för att få en 
så varierande bild som möjligt av upplevelsen av att bo hemma som ung vuxen. Det 
varierade urvalet ska alltså ge en förståelse för upplevelsen av att vara ung vuxen och bo 
hemma genom att de olikheter som existerar mellan de hemmaboende tas med i 
undersökningen.  
     Informanterna är valda genom det som Bryman kallar för bekvämlighetsurval, vilket 
innebär att vi använt oss av personer i vår närhet och som varit villiga att delta i 
studien.132 Ett snöbollsurval har också använts, viket är ett slags bekvämlighetsurval, men 
som innebär att informanter rekryterats till undersökningen genom mellankontakter av 
detta slag: någon som känner någon som känner någon.133 Det är också ett slags 
strategiskt urval, vilket Halvorsen menar innebär att undersökaren väljer informanter 
utifrån vilken kvalitet denne tror att informanten kan ge undersökningen.134 
Sammanfattningsvis kan sägas att den typ av urval som använts för studien är ett icke 
sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet inte baseras på slumpen, utan är styrt ifrån 
undersökarens sida.135 
 

129 Kvale, S. (1997). s. 125 
130 Ibid, s 26 
131 Becker, H.S. (1998). p. 58f 
132 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 114f 
133 Maycut, P. & Morehouse, R. (1994). p. 57 
134 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s. 102  
135 Bryman, A. (2002). s. 114f 

30 
 

                                                



6.4.1 Avgränsning 
Undersökningens fokus har riktats mot unga vuxna som fortfarande bor hemma, därför 
föll det sig naturligt att urvalet till studien skulle baseras på hemmaboende unga vuxna. 
Anledningen till att vi inte valt att ta med unga som bott hemma som vuxna, men flyttat 
hemifrån beror på att det är lätt att glömma hur det egentligen kändes att bo hemma då 
distans till hemmet har erhållits.   
Åldersgruppen 19-23 år valdes med hänsyn till att de utgör den största gruppen av unga 
vuxna som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, vilket gör åldersgruppen intressant 
att studera.  
     Andelen män och kvinnor i studien är inte jämnt fördelade eftersom vi inte hade 
någon avsikt att lägga ett genusperspektiv på resultatet. Vår avsikt med urvalet var att nå 
en så bred bild som möjligt att upplevelsen av att bo hemma som ung vuxen, därav det 
varierade urvalet.  

6.5 Studiens genomförande 
Samtliga informanter kontaktades och informerades om undersökningen av oss eller 
bekanta till oss, så att kontakt via e-mail kunde upprättas till de som var intresserade av 
att delta i studien. I mailen informerade vi om undersökningens syfte, och bad dem höra 
av sig om de fortfarande ville delta i studien eller välja att inte medverka. De ombads 
även att ge förslag på tid och datum som passade dem att genomföra intervjun.   
     Vi kommer att presentera vårt tillvägagångssätt i studien i två avsnitt eftersom vi 
använt oss av både intervjuer via msn och över mail. Totalt kontaktades elva informanter 
och sju av intervjuerna skedde över msn, ett chattprogram där deltagarna har 
direktkontakt med varandra skriftligen. Informanterna informerades om deras rättigheter 
angående deras medverkan i studien samt övriga etiska aspekter136 innan intervjun 
påbörjades, och informanterna godkände att intervjun skulle få äga rum innan intervjun 
satte igång. Under intervjun utgick vi ifrån intervjuguiden och ställde varannan fråga 
vardera. Dock gjordes uppföljningsfrågor och tolkande frågor av den person som kände 
att detta behövdes, det var alltså inget som var bestämt på förhand, utan utfördes av den 
person som ansåg att det fanns ett behov av det.  
     I intervjuerna försökte vi vara så neutrala som möjligt, men använde oss av smileys då 
vi upplevde att det behövdes för att skapa en bättre interaktion. Då vi går miste om 
ansiktsuttryck via Internet-intervjuer, upplevde vi att det var ett bra alternativ att uttrycka 
oss på. Informanterna använde själva sig av smileys för att uttrycka sig, vilket bidrog till 
att skapa en god atmosfär under intervjun.  
     Efter avslutad intervju tackade vi informanterna och frågade dem om de ville läsa 
sammanställningen av intervjuerna, samtliga informanter tackade ja till detta. När vi 
sammanställt intervjuerna skickade vi dem till informanterna och bad dem läsa igenom 
och säga till ifall de inte upplevde att vi tolkat dem korrekt. Samtliga informanter 
besvarade mailet med intervjusammanställningen och tyckte att vår tolkning stämde 
överens med deras lämnade uppgifter.  
     Intervjuerna som skedde via mail var fyra till antalet och anledningen till att de 
genomfördes i mailform berodde på att dessa informanter inte hade tillgång till msn eller 
inte hade tid att genomföra en intervju över msn.      

136 Se avsnittet etik.  
31 

 

                                                



Dessa informanter blev informerade om studiens syfte och de etiska aspekterna direkt i 
mailet med frågorna. Svenningsson m.fl. menar att det medför extra arbete för 
informanterna att behöva öppna bifogade dokument137, därför lades intervjufrågorna 
direkt i mailet efter informationen om undersökningen. Till skillnad från intervjuerna som 
skedde via msn frågade vi inte informanterna om de ville läsa den sammanställda 
intervjun när vi var färdiga med bearbetningen. Istället mailade vi dem ett tack-mail med 
den sammanställda intervjun och eventuella uppföljningsfrågor som vi hade till intervjun. 
Vi bad dem också att påpeka ifall att det var något i intervjuerna de inte upplevde stämde. 
Tre av fyra informanter besvarade mailet och menade att de ansåg att vi uppfattat dem 
korrekt. Den fjärde informanten har ännu inte svarat, vilket kan bero på att vi inte kunde 
maila informanten i god tid innan uppsatsen skulle vara färdigställd på grund av tekniska 
problem.  
     Patton betonar att studien fortsätter även efter datainsamlingen, att den inte avslutats 
så fort undersökaren lämnat fältet, utan att en ny process påbörjas i undersökningen när 
datainsamlingen är klar. Nämligen att försöka summera de data som samlats in på ett 
meningsfullt sätt samt att presentera upptäckterna som gjorts i studien.138 

6.6 Databearbetning/analys 
Analysarbetet i studien har varit ständigt pågående, vilket också Kvale förespråkar. Han 
menar att analysarbetet bör pågå under intervjuns gång så att intervjuare och 
intervjuperson förstår varandra. Exempelvis genom att ställa tolkande frågor till 
intervjupersonen så att denne kan bekräfta att intervjuaren uppfattat uttalandet korrekt. 
Men också så att intervjuaren kan utveckla sina frågor och följa upp intressanta 
uttalanden som intervjupersonen sagt.139 Detta anser vi att vi uppfyllt då följdfrågor till 
informanterna ställts, likaså har intervjuerna utvecklats under undersökningens gång då vi 
blivit medvetna om nya infallsvinklar under studiens gång tack vare intervjuerna.    
     Då intervjuerna genomfördes över Internet behövdes ingen transkribering av dem 
eftersom de utfördes genom skriftlig kommunikation. Därför kunde analysarbetet 
påbörjas direkt. 
     Intervjuerna skrevs ut i pappersform, och varje intervjupapper kodades i ena hörnet 
med ett system lånat ifrån Maycut och Morehouse vilket innebär att intervjuerna kodas så 
här: T/A-1. T står för intervju, A står för personen och 1 står för sidan 1.140 Detta gjordes 
för att få struktur på intervjumaterialet. Därefter analyserades varje intervju för sig i 
enlighet med den analysstruktur som Ely föreslår, där första steget mot resultatet är att 
läsa in sig i intervjumaterialet.141 Vi läste igenom varje intervju cirka fyra gånger var för 
sig innan vi gick vidare i databearbetningsprocessen. Vi arbetade enskilt med 
intervjumaterialet innan vi tillsammans satte oss ner och jämförde vad vi kommit fram till 
i det insamlade materialet. Vi bearbetade även varje intervju enskilt till att börja med, 
något som Patton kallar för case-analysis.142 Patton betonar att den information som finns 
att tillgå om databearbetning och analys inte ska ses som regler, utan riktlinjer för hur 
undersökaren kan bearbeta sitt material. Dock påpekar han att undersökaren så noggrant 

137 Svenningsson, M. m.fl. (2003). s. 92 
138 Patton, M.Q. (1990). p. 371f 
139 Kvale, S. (1997). s. 171 
140 Maycut, P & Morehouse, R, (1994). s. 127 
141 Ely, M. m.fl. (1991). s. 98 
142 Patton, M.Q. (1990). p. 376 
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och trovärdigt som möjligt bör redogöra för hur denne gått tillväga i analysprocessen.143 
Nästa steg i processen är enligt Ely att göra anteckningar i intervjuutskrifterna144, vilket 
också vi gjorde i vårt intervjumaterial. Noteringar gjordes i marginalerna för det vi tyckte 
var intressant och viktigt. Därefter gick vi vidare till nästa steg som enligt Ely innebär att 
undersökaren ska bilda innebördsenheter i sitt intervjumaterial.145 Vad detta innebär exakt 
vet vi dock inte, men i vår analys på detta stadium innebar detta att nyckelord och 
nyckelmeningar plockades ut ur intervjun. Detta gjordes genom en slags rad för rad 
läsning, där de viktigaste och mest centrala nyckelorden i varje rad valdes ut och skrevs 
upp i marginalen. När innebördsenheterna markerats eller plockats ut menar Ely att det är 
dags att gå vidare och kategorisera dessa innebördsenheter.146 När vi började kategorisera 
våra nyckelord studerade vi dem noga och letade efter mönster och samband mellan dem 
för att kunna kategorisera nyckelord som hörde ihop. Exempel på kategorier vi använde 
oss av var relationer till familjen och relationer till vänner med flera. Under dessa 
kategorier plockade vi sedan in de passande nyckelorden. Ely förespråkar att 
undersökaren ska använda sig av en kategori som kallas för övrigt så att nyckelord som 
inte passar in i kategorierna inte tvingas in någonstans där de inte passar.147 Detta råd 
valde vi också att följa eftersom det kan vara svårt att hitta lämpliga kategorier till alla 
nyckelord.  
     När dessa beteckningar är gjorda menar Ely att det är dags att skriva upp dem i en lista 
för att se om det går att slå ihop dem till en större grupp och göra en ny kategori som 
passar för dessa kategorier.148 Som tidigare nämnts använde vi i vår studie kategorierna 
relation till familjen, relation till vänner, vilka sedan kunde slås ihop till en större kategori 
som döptes till relationer. Ely menar att när dessa fem steg genomförts är det dags att 
testa kategorierna på de följande intervjuerna.149 Detta gjordes i vår studie, och precis som 
Ely150 menar att det kan bli aktuellt att lägga till eller ändra om kategorier så blev det 
också det i vårt datamaterial.  
     När vi analyserat samtliga intervjuer var för sig på detta sätt jämförde vi våra 
intervjuanalyser och arbetade oss gemensamt fram till en preliminär analys av varje 
intervju för sig. Detta innebar att vi jämförde de nyckelord och de kategorier vi hade 
arbetat ut var för sig och tillsammans utarbetade en uppsättning nyckelord, 
underkategorier och överkategorier för varje intervju. Dessa preliminära intervjuanalyser 
skickades sedan tillbaka till informanterna för att vi skulle få bekräftelse på att vi 
uppfattat dem korrekt.  
     Den slutliga analysen av materialet genomfördes med hjälp av de utarbetade 
preliminära intervjusammanställningarna. Patton kallar en intervjuanalys utifrån samtliga 
intervjuer för cross-case analysis.151 Detta tillämpade vi under analysens sista fas, då vi 
använde oss av alla genomförda intervjuer som analysunderlag.  
     Ely beskriver hur intervjumaterialet kan analyseras genom bildandet av kategorier, 
som innebär att undersökaren försöker finna mening i intervjumaterialet och därefter 

143 Patton, M.Q. (1990). p. 290-293 
144 Ely, M. m.fl. (1991). s.  98 
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kategorisera denna mening. Detta görs bäst enligt Ely genom rad för rad läsning.152 Därför 
klippte vi itu samtliga intervjuer fråga för fråga och sorterade kvinnornas urklipp i ett 
kuvert för sig och männens urklipp i ett annat. Varje intervjuutklipp markerades precis 
som intervjuutskrifterna med T/1, där T står för intervju, och 1 står för informant 1. Detta 
gjordes för att vi skulle kunna hålla reda på vem som sagt vad. När samtliga intervjusvar 
klippts isär började svaren kategoriseras utifrån de breda kategorier som utarbetats i de 
tidigare intervjuanalyserna. Dessa var: Familjen, relationer, partnerrelationer, privatliv, 
fördelar, nackdelar, anledningar till att bo hemma, hushållssysslor, respons på boendet, 
vuxenskap, föräldraperspektiv och framtiden. Svaren klistrades upp på papper med 
kategorins huvudrubrik så att vi inte skulle tappa bort svaren. De manliga och de 
kvinnliga informanternas intervjuer behandlades var för sig. Under analysens gång växte 
nya kategorier och underkategorier fram till dessa kategorier. Exempel på en ny kategori 
som växte fram var de vi kallar för ”hemvändare”, de som en gång flyttat hemifrån men 
som nu flyttat tillbaka vilka bar på erfarenheter vi ansåg skulle kategoriseras för sig. 
Dock valde vi inte att kategorisera hela deras intervjuer för sig, utan enbart de delar av 
intervjuerna där det tydligt framgick vilken skillnad de upplevde hur det var att bo 
hemma då och nu. Kvinnornas intervjuer bearbetades först och nyckelord plockades in 
från varje intervju under kategorierna, därefter bildades underkategorier precis som vi 
gjorde i de tidigare intervjuanalyserna. Exempelvis kunde kategorin fördelar delas in i 
underkategorierna billigt, bekvämt och sällskap. Då detta var gjort påbörjades 
bearbetningen av männens intervjuer, svaren sorterades på samma sätt som kvinnornas 
svar gjorde, och vi utgick även ifrån de utarbetade underkategorierna ifrån kvinnornas 
intervjuer vilket fungerade bra. Männens intervjuer klistrades också upp på papper med 
tillhörande huvudrubrik. När samtliga intervjusvar var kategoriserade skrev vi in allting 
på dator. Kvinnornas kategorier och underkategorier med tillhörande nyckelord för sig, 
och de manliga kategorierna och underkategorierna med tillhörande nyckelord för sig. 
Detta gjorde att vi sedan kunde jämföra männen och kvinnornas intervjuer och upplevelse 
av att bo hemma för att se om någon skillnad fanns. Analysen fortsatte med att 
huvudkategorin skrevs in i ett dokument, därefter kopierades kvinnornas och männens 
nyckelord in under kategorin så att vi kunde jämföra svaren. Utifrån nyckelorden försökte 
vi sedan beskriva informanternas uppfattning med belysande citat. Under detta stadium 
då samtliga nyckelord under en kategori låg samlade kunde nya underkategorier 
utkristallisera sig i materialet. Ett exempel på detta är informanternas upplevelse och 
inställning av och till relationen i familjen, där vi kunde se tre olika mönster bland 
informanterna. De som hade en nära relation till sina föräldrar och ville umgås med dem, 
de som upplevde att de hade en bra relation överlag och de som hade en bra relation men 
inte umgicks så mycket och även tyckte det var bra för relationen. I de fall där vi kunde 
se skillnad i upplevelse och åsikter mellan kvinnorna och männen beskrev vi detta för att 
ge en så tydlig bild som möjligt av intervjuerna.  

6.7 Presentation 
Studiens resultat kommer att presenteras under kategorier som utarbetats genom 
analysprocessen. Informanternas sammanslagna intervjuer kommer att presenteras under 
dessa kategorier. Eftersom vi inte antagit en kvantitativ ansats i denna studie har vi valt 
att inte precisera i hur hög grad någon företeelse förekom i intervjuerna, utom i enstaka 
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fall då vi upplevt det som intressant och belysande för studien. Istället har vi valt att 
använda oss av uttryck som några, flera, många istället för att på så sätt belysa i vilken 
utsträckning informanterna delade en upplevelse eller en åsikt. 
Ely menar att det finns olika slags sätt att redovisa sina data på, det realistiska sättet 
innebär en redogörelse för resultatet där forskaren är osynlig i texten.153 Detta anser vi 
vara en bra beskrivning av hur resultatet i uppsatsen kommer att presenteras, några 
personliga reflektioner från vår sida angående intervjusituationen eller funderingar kring 
intervjuerna kommer inte att läggas in i resultatet. Ely påpekar också att resultatet i en 
undersökning är en tolkning av författaren även om denne försökt författa det så objektivt 
som möjligt.154 

6.8 Etik 
Vi har varit noga med att beakta de etiska aspekterna i undersökningen under hela 
processen, vilket även Kvale poängterar. Han menar att undersökaren ställs inför etiska 
ställningstaganden i varje del av forskningsprocessen.155 Därför har vi under hela studien 
tagit Vetenskapsrådets etiska huvudprinciper i beaktande, dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 
anser att vi har uppfyllt informationskravet då samtliga informanter informerats om syftet 
med undersökningen innan intervjuerna påbörjats. Informationskravet uppfylls också 
genom att vi tillämpat de övriga etiska principerna. Då vi informerat om samtyckeskravet 
det vill säga informanterna har informerats om att medverkandet är frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta intervjun. Vi informerade också om att deras intervju skulle 
behandlas konfidentiellt, i såväl hanteringen av intervjumaterialet som i den slutliga 
rapporteringen.156  För att konfidentialitetskravet inte ska brytas i slutrapporteringen 
menar Jacobsen att undersökaren inte ska glömma att informera 
undersökningspersonerna om att citat ifrån intervjuerna kan komma att användas i den 
slutliga rapporten.157  Därför informerade vi våra informanter om detta och frågade om 
deras samtycke till att använda citat. Hanteringen av intervjuerna har skett på ett sådant 
sätt att risken för att utomstående ska kunna spåra informanterna har minskat. 
Intervjuerna skrevs ut i pappersform efter att intervjuerna avslutats, och all personlig 
information i intervjuerna raderades från intervjudokumenten. Endast kön, ålder, 
sysselsättning och civilstånd samt informantens nummer stod kvar i intervjudokumentet, 
och på intervjuutskrifterna. Intervjuutskrifterna kodades158 för att informanterna inte 
skulle kunna spåras av utomstående. Detta anser vi vara förenligt med 
konfidentialitetskravet. För att stärka säkerheten har vi valt att inte presentera varje 
informant för sig, och citaten är bara styrkta med kön och ålder eftersom ytterligare 
information inte är relevant och utgör ett onödigt hot mot informanternas konfidentialitet. 
Informationskravet uppfylls också då informanterna informerats om att intervjuerna ska 
användas i en c-uppsats som kan komma att bli publicerad offentligt. Vi har tillämpat 

153 Ely, M. m.fl. (1991). s. 187f 
154 Ibid s. 187 
155 Ibid s. 105 
156 Vetenskapsrådet  (2002). 
157 Jacobsen, J.K. (1993). Intervju : konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. s. 210 
158 Se avsnitt 6.5 databearbetning för mer information om kodningen 
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nyttjandekravet eftersom den information som erhållits enbart har använts till det syfte 
som informanterna blivit informerade om.159 
     Kvale tar upp ytterliggare en etisk princip som handlar om att 
undersökningspersonerna inte ska ta skada av undersökningen. De fördelar som kan nås 
genom undersökningen måste i så fall väga upp skadan som den medför.160 Denna etiska 
princip var i vår undersökning särskilt viktig i intervjusituationen så att 
intervjupersonerna inte upplevde obehag av intervjuerna. Därför är vår förhoppning att 
inte bara vi har haft intresse av intervjuerna, utan att även intervjupersonerna har funnit 
det intressant och bra att få dela med sig av sina erfarenheter. Dessutom menar 
Sveningsson mfl att de Internetbaserade intervjuerna göra intervjupersonerna lugnare och 
tycka intervjun är behagligare än en face-to-face intervju 161 Detta hoppas vi att vi uppnått 
med våra intervjuer över Internet.  

6.9 Metoddiskussion 
En stor del av den tidigare forskningen är genomförd genom statistiska studier, eller 
strukturerade intervjuer. Dessa typer av undersökningar säger inte allt om området, vilket 
även Aassve med flera påpekar som en brist i sin studie. De framhåller att de till exempel 
bara kan veta att undersökningspersonerna skulle uppskatta att bo självständigt, men inte 
hur högt undersökningspersonerna värderar ett självständigt boende. Det är bara något 
undersökningspersonen själv vet, och inget som kan framkomma i undersökningen.162     
     Alla undersökningar har givetvis sina svagheter och blinda fläckar beträffande vad 
som är möjligt att undersöka och vad som kan komma fram i undersökningen. Men de 
statistiska och strukturerade undersökningarna strävar främst efter att generalisera och 
bevisa förekomst av något genom ett verifiera eller falsifiera hypoteser, inte efter att nå 
förståelse och djup för fenomenet som studeras.163 Därför har vi valt att anta en kvalitativ 
ansats för att nå det djup och den förståelse som vi anses sakna i den tidigare forskningen 
för unga vuxnas boendesituation i föräldrahemmet. Becker tar upp ett trick där han liknar 
undersökningar vid arkeologiskt arbete. Arkeologerna hittar några ben, men de hittar 
aldrig ett helt skelett. Becker menar med detta att arkeologerna aldrig tappar hoppet, de 
kanske hittar ett litet ben och utifrån detta fortsätter de sitt letande efter det stora hela. 
Alltså, man utgår från det lilla man har för att försöka finna helheten. På samma sätt 
fungerar statistik, det säger lite om mycket och utgör ett gott underlag för fortsatta 
studier.164  
    Ytterligare ett skäl till att välja en kvalitativ ansats för studien var att vi ville få ett 
informantperspektiv på upplevelsen av att bo hemma. Detta för att undersökningar på 
området är mycket få, samtidigt som vi inte funnit några sådana studier genomförda i 
Sverige. 
    Metodtriangulering hade kunnat användas, och hade stärkt studiens trovärdighet. 
Säkerligen hade en fylligare bild och en större förståelse för problemområdet uppnåtts.  
Dessutom har varje metod sina styrkor och svagheter som kräver olika kompetens. Därför 
är det inte säkert att en metodtriangulering utförd av oss skulle kunna generera ett bättre 

159 Vetenskapsrådet (2002). 
160 Kvale, S. (1997). s. 110 
161 Ibid s. 105, 110 
162 Aassve, A, m.fl. (2002). 
163 Maycut, P. & Morehouse, R. (1994). s. 21 
164 Becker, H.S. (1998). p. 70f 
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och trovärdigare resultat då vi inte känner att vi besitter den metodkompetensen. Dock 
håller vi med Patton i det han menar när han förklarar metodtrianguleringens styrka i att 
flera metoders styrkor och svagheter kombineras på ett stärkande sätt i en studie där flera 
metoder används.165  
Vi upplever att intervjuerna varit givande för vår studie. Dock tror vi att om en sådan 
undersökning över Internet ska genomföras igen, så bör en bättre relation till 
informanterna byggas upp. Exempelvis skulle intervjuerna kunna pågå under en längre 
tid, där flera korta intervjuer gjordes istället för en enda lång intervju. Vi upplevde det 
också som en aning besvärande för informanterna att intervjuerna tog rätt så lång tid, 
mellan 1 timme och 1 timme och 45 minuter. En kortare intervju hade enligt vår mening 
varit att föredra.  
 
6.9.1 Intervjuer och kvalitet 
Då intervjuerna utgör en central del av studien är det viktigt att de är av hög kvalitet, 
annars sjunker studiens trovärdighet. Därför har vi använt oss av Kvales sex 
kvalitetskriterier för att bedöma intervjuernas kvalitet.166 Det första kriteriet handlar om 
huruvida intervjusvaren är spontana och djuplodande gällande informanternas 
erfarenheter och kunskaper. I vår undersökning varierar det från informant till informant 
huruvida svaren var djupa och spontana. Vissa informanter var mer uttrycksfulla än 
andra, vilket vi inte upplevde som något problem då korta kärnfulla svar också kan säga 
mycket om upplevelsen och erfarenheten av att bo hemma. Dessutom krävde inte alla 
frågor djupa och breda svar, vilket leder oss in på nästa kriterium. Det andra måttet på hur 
bra en intervju är menar Kvale kan bedömas utifrån intervjusvarens längd, ju kortare 
frågor och längre svar desto bättre intervju. Precis som vi nämnt var vissa informanter 
uttrycksfullare än andra, och vissa frågor krävde inte heller särskilt långa och djupa svar. 
Dock anser vi att vi erhållit långa och fylliga svar på de områden där det behövts. Vidare 
menar Kvale att intervjuns kvalitet höjs om intervjuaren klargör kärnan i intervjusvaren 
under intervjuns gång. Vi upplever att vi gjort detta i de fall där det kändes nödvändigt att 
summera det viktigaste i intervjusvaret för att verifiera att vi uppfattat informanten 
korrekt. Kvale anser också att intervjuaren bör tolka intervjusvaren under intervjuns 
gång, samt försöka verifiera sina tolkningar. Intervjuerna analyserades och svaren 
tolkades under intervjuns gång för att följdfrågor skulle kunna ställas och för att vi skulle 
kunna verifiera våra tolkningar. Sista kvalitetskriteriet för intervjuer som Kvale ställer 
upp handlar om att intervjun ska fungera som en självständig historia som inte behöver 
någon närmre förklaring för att förstås. Utan intervjufrågorna fungerar dock inte de flesta 
av våra intervjuer som självständiga historier, intervjufrågorna behövs i många fall för att 
förtydliga innebörden i uttalandena.  
    Kvale poängterar dock att dessa kriterier i praktiken kan kännas omöjliga att uppnå, 
samt att alla kriterier inte är tillämpbara i alla intervjuundersökningar, men att de fungerar 
väl som riktlinjer för att bedöma intervjuernas kvalitet.167 Viktigt är dock att påpeka att 
våra intervjuer är utförda i skriftform över Internet, där intervjupersonerna läst frågan och 
ser den framför sig när denne besvarar frågan. Intervjupersonen är också medveten om att 
vi själva kan läsa frågan, vilket kan göra att informanterna svarar mer direkt på frågan än 

165 Patton, M.Q. (1990) .p. 188 
166 Kvale, S. (1997). s. 134f 
167 Ibid s. 135 
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vid en muntlig intervju. Detta skulle kunna vara anledningen till att intervjuerna inte 
fungerar som självständiga historier helt och hållet. 
     Det är också viktigt att fundera över trovärdigheten i intervjuerna precis som Jensen 
menar, både när det rör sig om subjektiva data och objektiva data som intervjupersonen 
uttalat sig om. Vid subjektiva data finns exempelvis risken att informanten har dolda 
motiv till att ställa upp på en intervju, liksom hinder för sanningen då ett ämne kan vara 
för känsligt.  Även när det gäller uttalanden om objektiva data kan risken finnas att 
intervjupersonen förvränger det som skett och ger en annan bild av vad som hänt. Det kan 
också vara så att informanten inte har ett helhetsperspektiv på den sociala företeelsen. 
Dessutom kan händelser anpassas av intervjupersonen så att de blir lättare att hantera 
känslomässigt.168  I vår undersökning föreligger en risk att informanterna kan förvränga 
såväl objektiva som subjektiva data. Objektiva data kan förvrängas för att informanten 
vill sätta sig själv i bättre dager, exempelvis angående hur hushållssysslorna sköts i 
hemmet och deras delaktighet i dem. Detsamma kan gälla de subjektiva data som 
delgivits av informanterna, exempelvis frågor om familjerelationer. Vi anser att detta är 
ett problem som alltid föreligger vid undersökningar genomförda med en enda metod. 
Problemet skulle kunna ha undvikits ifall en metodtriangulering hade använts, eftersom 
undersökaren då precis som Patton menar, inte är helt utlämnad åt en metods styrkor och 
svagheter utan kan kombinera metoder så att styrkorna och svagheterna med metoderna 
kompletterar varandra på ett bra sätt.169  

 
6.9.2 Trovärdighet 
Larsson ställer upp ett antal kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, vilka ska fungera 
som ett hjälpmedel för bedömning av ett arbetes svaga respektive starka delar.170 Dessa 
kriterier har delats upp i tre olika kategorier: kvaliteter i framställningen som helhet, 
kvaliteter i resultaten och validitetskriterier. Dessa kategorier är i sig uppdelade i ett antal 
olika underkriterier angående bedömning av studien som helhet. Vi har valt att redogöra 
för de krav som vi anser att vi uppfyllt i vår studie.  
     Under kategorin framställningen som helhet ställer Larsson upp kravet 
perspektivmedvetenhet, vilket innebär att undersökarens förförståelse ska presenteras så 
att det blir öppet och synligt, då det kan påverka tolkningen i studien.171 Vi anser att vi är 
medvetna om vilket perspektiv vi har, då vi har antagit ett hermeneutiskt förfaringssätt, 
vilket innebär att vi redan har en viss förförståelse om ämnet och också presenterat 
denna. Denna förförståelse utvecklas sedan under studiens gång enligt Holme och 
Solvang allt eftersom undersökaren omprövar sin förförståelse i relation till empirin som 
samlats in.172 Vi upplever att vi varit öppna att förändra vår förförståelse och verifiera den 
tillsammans med informanterna då vi ställt tolkningsfrågor under intervjuerna samt 
skickat intervjusammanställningen till informanterna som bekräftat att de upplever att vi 
tolkat dem korrekt.  

168 Dean, J.P & Wyte, W.F. (1969). How do you know if the informant is telling the truth? I McCall, G.J & 
Simmons, J.L. Issues in participant observation: a text and reader. USA; Addison- Wesley series p.105-
108, 110  
169 Patton, M.Q. (1990). p. 188 
170 Larsson, S. (1994). s. 186 
171 Ibid s. 186 
172 Holme, I.M. & Solvang, B.H. (1991). s. 95-98 
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Vi anser även att vi har uppfyllt kriteriet då det etiska värdet, vilket innebär att forskaren 
ska väga den nya forskningen mot kravet på skydd av studiens informanter. Detta råd är 
inget absolut skydd av informanterna, men kan dock utifrån detta dra slutsatserna att om 
detta har uppfyllt, är det ett tecken på bra kvalitet.173 Vi anser att vi i studien har visat på 
god etik, då vi anonymiserat informanterna, i den mån det är möjligt i slutrapporteringen. 
Vi informerade dem om studiens syfte och om vårt mål med studien, samt gav en 
redogörelse för deras rättigheter innan intervjun började. De informanter som vi blivit 
rekommenderade, via snöbollsurval, informerades om att det kan vara svårt att hålla deras 
anonymitet, då de blivit rekommenderade till oss och vår undersökning. 
     Under den andra kategorin kvaliteter i resultaten, anser vi att vi har fått en 
innebördsrikedom, vilket innebär att resultaten gestaltar något så att nya innebörder 
uppstår. Detta har inom hermeneutiken framställts att tolkningen är uppdelade i olika 
delar, där delar av texten samordnas till en helhet. Med detta menas att, om tolkningen får 
in fler av de nyanser så får tolkningarna en högre kvalitet. Inom kvalitativ forskning har 
detta ett centralt värde.174 
Vi har till en viss del uppnått det som Larsson kallar för struktur vilket innebär att man 
ska ha en så enkel och klar struktur som möjligt, men även att läsaren ska kunna följa en 
röd tråd igenom uppsatsen.175 
     Den tredje och den sista kategorin är enligt Larsson validitetskriterier. Vi har varit 
fullt medvetna om övergången mellan verklighet och tolkning, och anser att vi har 
uppnått den empiriska förankringen i vår studie. För att agera på ett rättmätigt sätt valde 
vi att både för oss och våra informanter att göra en respondentvalidering, vilket innebär 
att vi sammanställde intervjuerna och mailade tillbaka dem till våra informanter, för att få 
respons på våra tolkningar av deras lämnade material. 176 
   
6.9.3 Källor och källkritik 
Vi är medvetna om att vissa källor177 kan anses som tvivelaktiga ur en vetenskaplig 
synvinkel. Men vi har ändå valt att använda oss av dessa källor då vi anser att de i olika 
grad utgör en väsentlig del i den svenska debatten kring ungdomars etablering i 
vuxenvärlden och framförallt ungdomars etablering när det gäller bostadsmarknaden. De 
påverkar den svenska debatten och bidrar med kunskap på området, som i sin tur präglar 
fortsatta utredningar/studier. Därför anser vi att dessa källor inte kan bortses ifrån om en 
större förståelse för det fokus som finns i Sverige, riktat mot ungas etablering på 
bostadsmarknaden ska nås.   
     Ett problem med att använda statistiska källor är att det finns begränsningar för vad 
som kan synas i statistiken. Vidare är det också ett problem att många kanske har flyttat 
hemifrån, men fortfarande är skrivna på föräldrarnas adress, vilket kan snedvrida 
statistiken. Detta tar bland andra SCB upp som en omständighet i sina undersökningar 
som kan påverka resultatet.178 
 

173 Larsson, S. (1994). s. 171 
174 Ibid s. 173 
175 Ibid s. 173ff 
176 Ibid s. 182 
177 Artiklarna ur Stockholm city, Göteborgsposten, boken 80-talisterna kommer, TCO – generationsstudie, 
Hyresgästföreningen, m.fl. 
178 Lundström, K. (2006). s. 25 
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7. Resultat  
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Först behandlas hemvändares 
förändrade inställning och uppfattning av att bo hemma. Därefter presenteras de i studien 
framkomna anledningarna till att bo hemma. En närmre redogörelse för vilka fördelar och 
nackdelar med boendesituationen som framkommit i studien görs. Vilka regler och 
fördelningar av sysslor som finns i hemmet presenteras liksom informanternas upplevelse 
av relationer till familjen, vänner och eventuella partners. Respons på boendesituationen 
behandlas, liksom boendet ur ett föräldraperspektiv. Därefter presenteras aspekter av 
vuxenblivande och resultatet avslutas med en kort presentation av informanternas 
framtidsvisioner och framtidstro angående boendesituationen.  

7.1 Hemvändare 
Förändrad syn och upplevelser: 
De informanter som en gång flyttat hemifrån, men som flyttat tillbaka upplever att deras 
inställning och upplevelse av att bo hemma har förändrats. Exempelvis uppger en av 
informanterna att hon tycker att det är lättare att bo hemma, nu när hon vet att det inte är 
så lätt med städning och övriga hushållssysslor. Erfarenheten av att ha bott själv har 
medfört att hon insett att om man hjälps åt i hemmet så blir det mycket enklare för alla. 
Därför har hon blivit mer lyhörd än tidigare när föräldrarna ber henne om något och 
skärper sig om föräldrarna säger åt henne att hon inte hjälper till tillräckligt. Hon 
upplever även att föräldrarnas beteende förändrats i jämförelse med innan hon flyttade. 
De lyssnar mer när hon säger åt dem att inte lägga sig i vissa saker, och hon upplever att 
det är lättare att diskutera med dem och föräldrarna ger henne mer andrum nu än tidigare. 
     Ytterligare en informant beskriver sin förändrade inställning till att bo hemma efter att 
hon har bott själv en längre tid. Innan hon flyttade hemifrån längtade hon efter friheten 
man får av att bo själv. Nu när hon bott själv känner hon tvärtom, hon tycker att det är 
jätteskönt att bo hemma och bli ompysslad. 
Även relationen till föräldrarna har blivit bättre, de uppskattar varandras sällskap mer, 
vilket hon tror beror på att de bott ifrån varandra en längre tid. Hon tror att relationen 
skulle ha varit annorlunda om hon istället hade bott hemma hela tiden utan att få en paus 
ifrån varandra. Även denna informant upplever det som positivt att kunna dela på 
hushållssysslorna, så att hon slipper stressa upp sig över dem och slippa göra allt själv.  

7.2 Anledningar till att bo hemma 
Ekonomi och bostadsmarknad 
Den största anledningen till de unga vuxnas val att bo hemma tycks vara ekonomiska 
faktorer. Flera av informanterna uppger att de anser att det skulle vara dyrare att bo själv 
än vad det är att bo hemma. Informanterna menar också att det är en stor fördel att de kan 
spara pengar genom att bo kvar hemma, likaså att kunna lägga pengarna på andra saker 
än räkningar för boendet. Så här uttalar sig en av informanterna om att spara pengar: ”Jag 
behöver spara ihop pengar till framtiden, exempelvis studier, resor osv. och det är bra att 
göra medans jag bor hemma utan hyra.” (Kvinna 21 år). 
     Studenterna i undersökningen uppger att den största anledningen till att de bor hemma 
är för att slippa ta studielån. En av informanterna uttrycker det så här: ”Så länge jag 
studerar slipper jag betala för att bo hos mina föräldrar och studielån är något jag försöker 
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undvika så långt det går.” (Kvinna 22 år).  Denna uppfattning delas av flera av 
studenterna i undersökningen. En annan student uppskattar möjligheten att slippa ta 
studielån så länge hon bor hemma, men menar att det inte är något som hon direkt 
undviker.  
     En del av informanterna upplever att det är svårt att få jobb, eller framför allt att få ett 
fast jobb, vilket gör det svårt att skaffa egen bostad då inkomsten inte känns trygg. En av 
informanterna uppger att hon vill ha ett heltidsjobb innan hon flyttar för att hon ska 
kunna känna att hon klarar sig ekonomiskt.  
    Bostadsmarknaden nämns av flera informanter som ett hinder för att kunna flytta, då 
de upplever att de har svårt att få en bostad där de önskar bo.  
 
Bekvämlighet, sällskap och stöd 
Bekvämlighet tycks vara en vanlig anledning till att bo kvar hemma. Informanterna 
uppskattar att slippa fundera över t.ex. vad som ska ätas till middag samt att inte behöva 
lägga ner lika mycket tid och energi på hushållssysslorna som de annars skulle ha behövt 
göra om de bodde själva.  
    Att slippa bo själv och att det alltid finns någon hemma anges av en del informanter 
som anledningar till att de bor hemma. De upplever att det är skönt att det finns någon 
hemma när de kommer hem och att det alltid finns någon till hands att prata med.  
    En av informanterna som en gång flyttat hemifrån men sedan flyttat tillbaka menar att 
anledningen till att bo hemma delvis beror på behov av emotionellt stöd: ”Har haft det 
rätt jobbigt senaste tiden och har därför varit skönt att ha föräldrar nära som kan stötta.” 
(Kvinna, 21 år).  
     Det är inte enbart emotionellt stöd som betonas som viktigt, utan även stöd i annan 
form som kan vara aktuell i olika situationer:  
 

Att jag vet att även om jag får sparken från jobbet, eller om allt skulle skita sig 
så finns mina föräldrar där och hjälper mig med pengar eller vad jag nu kan 
behöva. Att de alltid finns där om det skulle krisa, både ekonomiskt och som 
stöd man kan prata med. (Kvinna, 21 år) 

 
Även att bo hemma i syfte att stötta föräldern nämns som en anledning till att inte flytta 
hemifrån. Informanten menar att hon inte vill lämna föräldern efter att ha haft en svår tid 
i familjen.  

7.3 För- och nackdelar med att bo hemma 
Positiva faktorer med att bo hemma 
De anledningar som ligger till grund för de unga vuxnas val att bo hemma sammanfaller 
också till viss del med de faktorer som de upplever som positiva med att bo hemma. De 
positiva aspekterna av att bo hemma som framkom i studien kan kategoriseras i tre 
grupper, dessa var: billigt, bekvämt och sällskap.  
 
Billigt 
De flesta informanter uppgav det billiga boendet som en fördel med att bo hemma. 
Boendet möjliggör för informanterna att spara pengar och att använda pengarna till annat: 
”Jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna lägga undan så mycket pengar som jag gör 
nu om jag hade ett eget boende istället.” (Man, 19 år). Citatet visar de ekonomiska 
fördelarna som informanten upplever med att bo hemma och som han delar med flera 
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andra informanter.  Alla informanter uppgav att de ansåg att det var billigare att bo 
hemma än att bo själv, oavsett om de bidrog ekonomiskt med hyra till föräldrarna eller 
inte. Detta berodde på att de inte behövde betala full hyra, och inte heller övriga utgifter 
som tillkommer vid eget boende. En informant som bott själv specificerade närmre vilka 
räkningar och avgifter som tillkommer om ett eget boende ska finansieras. 
Angående det ekonomiska bidraget till föräldrarna varierade det mellan informanterna, en 
del betalade ingenting för sig, medan andra betalade för sitt boende. De informanter som 
betalar för sig menar att de inte betalar lika hög hyra som de skulle göra om de bodde 
själva. Exempelvis uppger en av informanterna att hon betalar 20 % av sin inkomst för 
boendet med maten inräknad.  
 
Bekvämt 
Många informanter uppger att boendeformen är bekväm, vilket de upplever som positivt. 
Dock varierar upplevelsen av bekvämlighet i olika grad mellan informanterna, några 
utför de flesta sysslorna själva men upplever det som bekvämt att maten är lagad. Medan 
andra upplever att hushållsysslorna delas mellan de boende i hemmet, vilket gör att de 
upplever boendet som bekvämt, då de slipper ta ansvar för allting själva: ”…vi hjälps åt, 
underlättar för varandra. Man behöver inte stressa upp sig lika mycket när man bor 
hemma och hjälper varandra till skillnad när man bor själv.” (Kvinna, 22 år).  En annan 
informant uttrycker sig så här: ”Man slipper en hel del som man annars skulle behöva 
göra själv, som att handla, tvätta, städa, men om man bor hemma så hjälper man ju till 
med sånt.” (Man, 20 år). Det ansvar och de uppgifter som måste göras vid eget boende 
blir istället uppdelade mellan de boende i hushållet, vilket medför att informanterna inte 
behöver göra allting själva och ta allt ansvar för hushållet ensamma.  
      I undersökningen har maten betonats som en viktig bekvämlighetsfaktor, eftersom 
maten oftast sköter sig själv, vilket innebär att de slipper ta del av hela eller delar av 
processen kring matlagningen, exempelvis fundera över vad som ska ätas, handla, samt 
tillaga maten:  

 
Sen är det ju lätt att man blir lite bortskämd av att bo hemma på det sättet att 
man inte i lika stor utsträckning måste tänka på till exempel vad man ska äta 
och när, det fixar någon annan. (Kvinna, 22 år) 

 
Detta citat belyser hur processen kring matlagning förenklas genom hemmaboende. En 
skillnad mellan männen och kvinnorna kunde dock urskiljas, samtliga män nämner 
framför allt att matsituationen blir bekvämare då de bor hemma eftersom maten ordnar 
sig själv. Kvinnorna upplever detsamma, men att förenklingen beror på att de delar 
sysslorna med övriga familjemedlemmar. En manlig informant uttryckte sig så här: 
”Maten är oftast färdig när man kommer hem.” (Man, 19 år). En utav de kvinnliga 
informanterna menade att: ”Man hjälps åt med mycket som exempelvis matlagning, 
tvätt.” (Kvinna, 21 år). Citaten belyser hur mannen upplever att maten ordnar sig själv, 
och hur kvinnan anser att det underlättar att de boende kan hjälpas åt med maten.  
 
Sällskap 
Sällskap betonas av många informanter som en positiv fördel med att bo hemma, framför 
allt ifrån kvinnornas sida där samtliga kvinnor uppgav sällskapet som en positiv faktor av 
att bo hemma. Endast en av de manliga informanterna nämnde detta. 
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Det positiva med sällskapet de får av att bo hemma är att de upplever att det är skönt att 
veta att någon är hemma, att få komma hem till människor, och inte en tom lägenhet. 
Några informanter tycker också att det är skönt att slippa bo och vara ensam. De 
uppskattar också sällskap till maten och att det alltid finns någon till hands att prata med.  
     En del uppger också att det är skönt att ha familjen nära så att man enkelt kan umgås 
eftersom de uppskattar och gillar varandra. Boendeformen erbjuder också en trygghet i 
form av såväl ekonomiskt som emotionellt stöd ifrån föräldrarna om problem skulle 
uppstå.  
 
Nackdelar med att bo hemma 
De negativa aspekterna av att bo hemma har kunnat urskiljas vara att privatlivet minskar. 
Likaså tycks upplevelsen av frihet och känslan av självständighet påverkas negativt av att 
bo hemma.  
 
Privatlivet och självständigheten 
Flera informanter menar att deras privatliv påverkas negativt av att de bor hemma, de 
menar att föräldrarna har koll på vad de gör och lägger sig i sådant som de inte har med 
att göra:  
 

Typiska situationer som att jag pratar i telefon och mamma undrar vem det är 
jag  pratar med… Sen om jag ska gå ut vill hon försäkra sig om att jag åker 
med kompisar hem, så att jag inte är själv. (Kvinna, 21 år).  
 
Det kan vara när jag varit iväg någonstans inte kanske hört av mig ordentligt, 
kommer hem och är trött. Vill bara lägga mig i sängen och lyssna på musik 
eller något och tex mamma kommer in och vill veta vart jag hållit hus. För det 
mesta vill jag inte prata överhuvudtaget då utan ta det vid middagen eller 
senare på kvällen men det vill inte mina föräldrar. (Kvinna, 19 år) 

 
Vidare menar informanterna att de inte kan göra som de vill, utan måste rätta sig efter 
övriga familjemedlemmar. Exempelvis menar en informant att han inte kan komma hem 
för sent på kvällarna så att övriga i familjen som ska arbeta eller gå till skolan väcks, och 
menar att ett eget boende skulle innebära att han bara behövde ta hänsyn till sig själv. En 
annan informant påpekar svårigheterna med att leva sitt eget liv: ”Man får inte göra som 
man vill. Leva sitt eget liv… laga den man mat vill, lyssna på den musik man vill.” 
(Kvinna, 23 år). Informanterna påpekar att föräldrarna har koll på vem, var och när 
personen träffar någon, och har ofta något att säga om saker och ting och vill också säga 
sitt, vilket de upplever som påfrestande.  
    Flera informanter menar att de känner sig bundna och inte upplever att de har samma 
frihet och flexibilitet som om de skulle bo själva. En informant uttrycker sig så här: ”Man 
måste göra som föräldrarna säger ”annars blir det inte bra.” (Kvinna, 21 år). Ytterligare 
en informant påpekar vikten av att anpassa sig till föräldrarnas önskemål:  

 
Jag måste alltid respektera mina föräldrars vilja eftersom jag bor under deras 
tak. Att de på något sätt har rätt att ha koll på var jag är eller vem jag ska träffa 
och när jag kommer hem. Det gör ju att jag som vuxen person inte får den 
självständighet som jag borde ha. Ansvara för räkningar, mat, inköp, bostad är 
något som inte finns då.. Frihetskänslan av att klara sig själv finns inte heller. 
(Kvinna, 21 år) 
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Att respektera föräldrarnas vilja eftersom man ”bor under deras tak” är något som flera 
informanter påpekar i undersökningen, vilket också belyses i ovanstående citat. Att ta 
hem kompisar är ett exempel där några informanter menar att de först måste fråga 
föräldrarna innan kompisar kommer hem på besök, vilket gör att de upplever mindre 
frihet.  
Flera informanter påpekar att den begränsade friheten och boendeformen i sig gör att de 
upplever mindre självständighet. Exempelvis menar en av informanterna att hon saknar 
att kunna ta egna initiativ i hushållet. En annan informant menar att hon förlorar sin 
självständighet: 
 

När föräldrarna ska lägga sig i hur man lever sitt liv, vad man äter, om man 
tränar eller inte, om man lever ”sunt” osv. När det egentligen är ens eget ansvar 
och ingen annans. Att man förlorar sin självständighet helt enkelt, för den 
kommer man att behöva i vuxenlivet. (Kvinna, 21 år) 

Övrigt 
En av informanterna uppger att hon upplever det problematiskt att bo hemma i sin ålder, 
att hon istället borde ha ett eget boende.  
 
För- och nackdelar ur ett föräldraperspektiv: 
Informanterna beskriver både för och nackdelar med boendeformen ur föräldrarnas 
perspektiv. Hjälp med hushållsarbete nämns som en möjlig fördel föräldrarna kan 
uppleva med boendeformen, men även hjälp i form av exempelvis barnvaktssittande till 
yngre småsyskon. Sällskapet nämner flera informanter som en fördel utifrån ett 
föräldraperspektiv, en informant tror att föräldrarna blir gladare av att ha barnen hemma 
eftersom de ger varandra glädje och energi. En annan faktor som många informanter tror 
föräldrarna uppskattar är att de lättare kan hålla koll på barnen, de kan se hur barnen mår, 
var de håller hus och hur det går för dem i livet. Några informanter nämner också att 
föräldrarna säkert kommer uppleva att det är tomt utan barnen när de flyttar. En 
informant uttrycker det så här: 
 

Fördelar tror jag är att de blir gladare av att ha sina barn hemma, med tanke på 
att många föräldrar upplever någon kris när barnen flyttar. Jag tror att mina 
föräldrar är glada, att det var lite tomt när jag som sista barnet flyttat. (Kvinna, 
21 år) 

 
Citatet ger uttryck för hur informanten upplever det som omskakande för föräldrarna när 
barnen flyttar hemifrån, och att sällskapet ifrån sina barn får föräldrarna att må bra. En 
annan informant berättar om att föräldrarna har påpekat att det kommer bli tomt när han 
flyttar.  
     De nackdelar informanterna upplever att föräldrarna ser är främst ekonomiska 
faktorer, att det är dyrare att ha en till person i hushållet, och att det kan vara svårt att 
begära pengar av barnet ifall denne studerar eller är arbetslös. En informant berättar att 
familjen bor större för att alla ska få plats, vilket medför en större ekonomisk utgift för 
föräldrarna än om de skulle bo själva. En annan faktor som föräldrarna kan uppleva som 
negativt enligt en informant är att de kan bli störda om barnet är uppe sent på kvällen. 
Dessutom tycks åldern vara ett problem för föräldrarna, att de anser att vid barnets ålder 
borde denne kunna klara sig själv, att det helt enkelt inte är lämpligt att bo hemma.  
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En informant nämner också att föräldrarna kan vilja göra om hemmet efter sin egen 
smak, och att föräldrarna vill göra om hennes rum. Flera informanter tror också att 
föräldrarna skulle vilja ägna mer tid åt sig själva och varandra än vad de kan göra nu.  

7.4 Hemmet 
Hushållssysslor 
De flesta informanterna saknar ett tydligt ansvarsområde i hemmet, de uppger att de 
hjälper till med det mesta och delar på ansvaret för hushållssysslorna med övriga 
hushållsmedlemmar. En informant menar att hushållssysslorna sköts av den som har tid 
för dem. Två informanter berättar dock att de har ansvarsområden i hemmet, den ena 
informanten menar att hon har ansvaret för att det egna rummet ska se bra ut, den andra 
att hon har som ansvar att städa undervåningen en gång i veckan.  
 
Regler i hushållet 
Det förekommer såväl uttalade som outtalade regler i hushållet enligt informanterna. En 
av informanterna menar att reglerna anpassas efter situationen. Flera informanter nämner 
också vikten av att respektera övriga familjemedlemmar. Exempelvis genom att inte ta 
hem en massa kompisar om någon i familjen haft en jobbig dag, inte ha sporadiska fester, 
eller springa ute med kompisarna om vardagarna när övriga familjen ska upp till jobbet 
och skolan dagen därpå. Att tala om var man är och meddela sig hem till övriga familjen 
om sina planer nämner många av informanterna som viktigt. Dock skiljer det sig mellan 
informanterna hur pass regelstyrt det är, några menar att det uppskattas av föräldrarna att 
de meddelar sig, andra menar att det är en regel att höra av sig. Hjälpa till i hushållet 
anses också vara en regel för de flesta informanterna: 
 

Man ska plocka undan efter sig där man ”stökat ner” köket, badrummet och så 
vidare. Vi ska hjälpas åt att plocka ur och in i diskmaskinen, laga mat och 
duka. Meddela om man blir sen eller vart man tar vägen, är pojkvännen eller 
kompisen med så att de där hemma kan planera kvällen. (Kvinna, 19 år) 

7.5 Relationer 
Relationer till familjen: 
Som tidigare nämnts uppges inte bråk i familjen vara något större problem. Samtliga 
informanter upplevde att de hade en bra relation till sin familj, och att det bara förekom 
irritationer ibland och att de alltid gick över. Dock kunde det urskiljas tre skillnader 
mellan informanterna, de som hade en nära relation till sin familj, de med en bra relation 
och de med en bra relation men som inte träffades så ofta.  
 
Nära relation: 
Många informanter upplever att de tycker att det är trevligt att spendera tid tillsammans 
med sin familj, och att de upplever att de står varandra nära. Dessa informanter är 
övervägande kvinnor, endast en manlig informant uppgav detta.  
      Utmärkande för dessa informanter är att de upplever att de har en nära relation till sin 
familj, där de hänger med i vad som händer i varandras liv. De engagerar sig och pratar 
med varandra. Vidare menar en informant att de litar på varandra, en annan menar att hon 
och föräldern ställer upp på varandra i alla väder.  
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En informant som bott hemifrån menar att de uppskattar varandras sällskap eftersom det 
var längesen de levde tillsammans och därför inte har tröttnat på varandra. Dock kan 
informanterna med en nära relation till sin familj känna att vissa saker är roligare att göra 
tillsammans med familjen än andra: ”Det finns vissa situationer som är lättare och 
roligare än andra. Som att hyra en film och laga god middag tillsammans är kul och kan 
behövas för alla ibland.” (Kvinna, 19 år). Informanten påpekar dock att hon mår bra av 
att träffa sina föräldrar, vilket även en annan av informanterna har påpekat.  
     Irritationer förekommer ibland även hos dem med en nära relation till sin familj, men 
att de går över.  
 
Bra relation 
De flesta informanterna ansåg att relationen till familjen var bra över lag. Viss irritation 
förekom, men inget allvarligt och de negativa inslagen i familjerelationen gick över. En 
av informanterna uppger att hon har bättre relation till mamman, men sämre till pappan 
då båda har dåligt humör. Dessutom menar hon att pappan tjatar om att hon ska flytta, 
vilket gör henne sur och trött. Även de med bra relation till sin familj menar att det är kul 
att tillbringa tid tillsammans med dem, men att det också är beroende på vad som görs.  
 
Bra, men träffas inte så ofta 
Dessa informanter upplever att de har en bra relation till sin familj, men att de inte träffar 
dem så ofta, vilket underlättar för relationen: 

 
Den är bra. Vi lever inte allt för tätt inpå varandra ändå. Båda jobbar hela 
dagarna och sen är man ju hos kompisar och så […] så det känns inte allt för 
påfrestande ändå. (Man, 19 år) 

 
Citatet belyser hur distansen mellan de boende påverkar förhållandet mellan 
familjemedlemmarna positivt. Det belyser också det som andra informanter menar, att det 
är lagom att träffa föräldrarna i små mängder. Kompisar är också att föredra framför 
föräldrarna.  
 
Förväntningar på att umgås: 
I studien framkom att en del informanter upplever att föräldrarna har vissa förväntningar 
på att de ska umgås tillsammans. Det kom också fram att en del informanter själva känner 
press att umgås med föräldrarna. Ungefär hälften av informanterna menade dock att de 
inte kände någon press att umgås med sina föräldrar, varken ifrån deras sida eller från sin 
egen. De upplevde att föräldrarna tyckte de umgicks tillräckligt mycket ändå, och själva 
kände de ingen skuld om de ville dra sig undan. 
      En informant berättar om att hon kan få dåligt samvete över att hon inte umgås mer 
med föräldrarna än hon gör. En annan informant uttrycker sig så här:  
 

Sedan känner jag att jag ibland borde äta middag hemma istället för ute eller 
hos någon för jag känner en slags skyldighet att bor jag hemma ska jag väl 
också vara social och tacksam till mina föräldrar. (Kvinna, 19 år) 

Några informanter upplever också att föräldrarna har vissa förväntningar på att de ska 
umgås tillsammans, en utav informanterna skriver:  
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… men det finns vissa dagar då det känns självklart att vi ska vara tillsammans 
[…] Men i alla fall en kväll/dag i veckan ska vara som en familjedag, antingen 
äter eller hittar man på något tillsammans. För det mesta gör det mig inget för 
jag tycker om min familj men det är jobbigt att veta att de förväntar sig kanske 
en fredagskväll att vi ska umgås så dyker det upp något som gör att jag går 
hemifrån. (Kvinna, 19 år) 

 
En annan informant menar att det kan vara svårt att titta på tv i sitt rum om familjen tittar 
på tv i tv-rummet och tycker hon ska titta tillsammans med dem. Att komma hem och 
säga hej och tillbringa lite tid tillsammans med föräldrarna upplever en manlig informant 
att föräldrarna vill om han varit ute och flängt mycket, han känner också press ifrån sig 
själv att han borde träffa dem mer. Utmärkande för informanterna som upplever att de 
känner press ifrån sig själva och föräldrarna är att de också vill umgås med sina föräldrar 
och har en nära relation till dem.  
 
Relationer till vänner: 
De flesta informanterna uppger att de anser att de sociala relationerna inte påverkas i 
någon större utsträckning av att de bor hemma hos föräldrarna. Dock menar många att det 
skulle vara roligare och lättare att ta hem kompisar om de hade ett eget boende:  
 

Det skulle självklart vara roligare att ta hem folk om man hade ett eget ställe. 
Men jag tvivlar på att jag hade umgåtts mer med annat folk eller med fler 
människor om jag hade ett eget boende. (Man, 19 år) 
 
Jag tror det beror på att det här inte känns som mitt hem längre. Jag måste ju 
alltid fråga dem först innan jag bjuder hit någon, fråga om det är okej. Är det 
sent kan de tycka det är jobbigt, så då är jag hellre någon annanstans. (Kvinna, 
21 år) 

 
Två informanter menar dock att de sociala relationerna påverkas en aning, den ena 
undviker att ta hem nya kompisar men tar gärna hem gamla kompisar som träffat hennes 
familj förut. Den andra informanten upplever att det är svårt att följa med ut och umgås 
spontant eftersom hon måste anpassa sig till föräldrarnas liv så att hon inte stör dem med 
sina aktiviteter.    
     Två informanter i studien nämnde svårigheterna med att skapa nya kontakter. Den ena 
informanten menade att när hon bor hemma upplever hon inte samma behov av att träffa 
nya människor då det alltid finns någon hemma att prata med om hon skulle ha tråkigt. 
En annan informant säger ungefär detsamma men att svårigheten med att skapa nya 
kontakter beror på att hon bor kvar i sin barndomsstad. Därför har hon sin gamla 
bekantskapskrets nära till hands och känner därför inte att hon har samma behov att träffa 
nya människor.  
     Informanterna kan delas in i två grupper avseende var de helst vill träffa sina kompisar 
och hur de känner för att ta hem kompisar. Den första gruppen upplever inte att det spelar 
någon roll var de träffar sina kompisar, och tycker inte det är något problem att ta hem 
dem. Dessa informanter är också de som upplever sig bo relativt privat exempelvis, har 
övervåningen för sig själv eller har en egen stuga på tomten: 
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- Hur känner du för att ta hem kompisar?  
 
Det känns bra. Jag känner mig tillräckligt privat. Vi bor i en väldigt stor 
lägenhet med mycket ytutrymme. Jag kan lätt ”stänga om mig” om jag så vill. 
(Kvinna, 22 år)  

 
Den andra gruppen av informanterna träffar hellre sina kompisar ute eller hemma hos 
kompisen, då de upplever att föräldrarna är för nära inpå, och väljer hellre att ta hem 
kompisarna om föräldrarna inte är hemma eller att träffa dem någon annanstans: ”Är inte 
så jättekul att ha mamma hängandes hemma när man har kompisar över.” (Man, 19 år). 
Informanten menar vidare att det skulle vara roligare att visa upp ett eget hem för 
kompisar, och inte föräldrarnas hem.  
 
Partnerrelationer 
Informanterna som uttalade sig om hur relationerna till en partner påverkas av 
boendesituationen kan delas upp i två grupper, de som tycker att det fungerar bra, och de 
som tycker att det är bra, men ibland upplever det som problematiskt. 
     De problem som tas upp är att informanterna vill kunna umgås själva med sin partner 
utan att behöva umgås med hela familjen, och att slippa ta hänsyn till de övriga 
familjemedlemmarna. Ett problem som en av informanterna upplevt av att bo hemma och 
samtidigt ha en relation var att pojkvännen ville tillbringa tid hemma hos honom, medan 
hennes familj ville att hon skulle tillbringa mer tid med dem, vilket gav henne dåligt 
samvete. En annan informant upplever att hon är osäker på om hennes föräldrar tycker att 
pojkvännen är hemma hos dem för mycket: 
 

Det funkar bra, de går bra ihop. Men det kan vara jobbigt för att man vill kunna 
mysa för sig själva utan att behöva höra teven eller någon diskussion från 
rummet bredvid. Ibland känner man sig lite besvärad eftersom jag vill umgås 
med honom så mycket att de kanske tycker att han är här lite mycket men det 
är inget de någonsin har sagt. (Kvinna, 19 år)  
 
Man kan väl inte ta ut svängarna ordentligt, vi kan inte ta en högljudd 
diskussion på det sättet man kanske bör göra och det är påfrestande att man 
”måste” umgås så mycket allihopa istället för jag och min partner. För vi 
känner båda att vi måste ta hänsyn till en viss del för vad mina föräldrar gör. 
(Kvinna, 19 år) 
 

Citaten ovan ger uttryck för att det inte är helt oproblematiskt att umgås med sin partner i 
hemmet. Flera problem som nämnts är att det kanske inte är så kul för partnern att umgås 
om flickvännen/pojkvännen bor hemma. 
     Ytterligare en problematisk aspekt som nämnts är att det är jobbigt att bjuda hem en 
eventuellt blivande partner under dejtingprocessen. Informanten menar att hon hellre vill 
vänta med att presentera en kille för sina föräldrar tills de har blivit tillsammans, eftersom 
hon anser att det som händer dem emellan på vägen och vem hon träffar är hennes ensak. 
En annan informant menar att om hon hade en partner, så skulle hon skaffa ett eget 
boende.  
     Det framkom också att det kan vara pinsamt att ta hem partnern om föräldrarna är 
hemma, och att det även kan bli obekvämt att ha partnern hemma men att det blir bättre 
efter ett tag.  
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Främst manliga informanter betonade att det inte var något problem att ta hem partnern, 
vilket de menade berodde på att föräldrarna kom bra överens med flickvännen eller att de 
bodde tillräckligt privat.  

7.6 Respons på boendet 
Vänner: 
De flesta informanter upplever inte att vännerna har någon negativ inställning till 
boendeformen, utan möts av förståelse för den.  
    Informanterna menar att de flesta av deras vänner också bor hemma, och upplever eller 
har upplevt samma problem som dem. Exempelvis ekonomiska och 
bostadsmarknadsproblem, vilket gör att de har förståelse för boendesituationen. Normalt 
och inget konstigt är de ord som informanterna använder sig av för att uttrycka vännernas 
inställning till boendeformen:  
 

Dom flesta polarna bor hemma dom också så dom ser det inte som något 
konstigt. (Man, 20 år) 
 
Många av mina vänner har faktiskt samma boendesituation. Så de ser det inte 
som några större problem. (Man, 19 år) 
 
De flesta av mina vänner bor fortfarande hemma så det är normalt för dem. 
(Kvinna, 19 år) 
 

En annan informant menar att hon upplever det som ”accepterat” att bo hemma i hennes 
ålder, vilket kanske inte skulle vara fallet om hon började närma sig trettio.  
     En av informanterna menar att hennes kompisar tycker att hon ska hitta något eget. En 
annan informant berättar om att kompisarna tycker hon är lite bortskämd som inte 
behöver betala lika mycket som om hon skulle ha gjort om hon hade ett eget boende. En 
manlig informant berättar om hur nya vänner kan bli förvånade över att han fortfarande 
bor hemma, vilket han anser tyda på att det finns förväntningar på när en individ ska 
flytta.  
     Informanten som flyttat hem igen berättar om hur människor hon inte känner blir 
förvånade över att hon flyttat hem igen, hon tror att det kan bero på att de ser det som ett 
steg tillbaka i utvecklingen.  
 
Arbetskamrater/ studiekamrater  
Den respons informanterna upplever att de får gällande boendesituationen varierar mellan 
männen och kvinnorna. De kvinnliga informanterna upplever inte att arbetskamrater eller 
studiekamrater har några speciella synpunkter eller åsikter angående boendeformen. De 
flesta manliga informanterna uppger dock att de upplevt att de kan ana en viss inställning 
ifrån arbetskamraternas sida.  En informant berättar om att arbetskamraterna kan tycka 
det är lite slappt att bo hemma, och att personen borde skaffa eget för frihetens skull. En 
annan informant menar att arbetskamraterna är lite avundsjuka över att han får det mesta 
ordnat med mat och hushållssysslor. En tredje informant berättar om att han på en 
anställningsintervju fick frågan om varför han fortfarande bor hemma.  
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7.7 Vuxenblivande 
Hur påverkar boendet vuxenblivandet 
Samtliga informanter utom en upplever att boendet påverkar deras utveckling till vuxna 
individer negativt främst beroende på bristen av ansvar. Informanterna menar att de inte 
behöver ta ansvar för sig själva och sitt liv på samma sätt som om de skulle bo själva. 
Uttryck som att vuxenblivandet stannar upp, vuxenblivandet förhindras och att processen 
att bli vuxen påverkas negativt används av informanterna när de berättar om hur de 
upplever att processen påverkas. Många informanter menar att de skulle känna sig mer 
vuxna om de hade eget boende och tog hand om sig själva.  
     Informanterna skiljer sig åt avseende om de ser på sig själva som vuxna eller inte, 
några menar att de upplever sig som vuxna, andra känner sig inte vuxna så länge de bor 
hemma. En av informanterna nämner den tudelade upplevelsen av att både känna sig 
vuxen och som barn, vuxen för att hon jobbar, barn för att hon bor hemma.  
     En person kan dock även se fördelar för vuxenblivandet med att bo hemma, 
exempelvis menar informanten att hon lär sig genom att se hur föräldrarna gör och lever i 
vardagen. Dessutom menar hon att tänkandet utvecklas då hon lever nära sina föräldrar 
och kan diskutera med sina föräldrar som varit med i vuxenvärlden länge: 
 

… jag lär ju mig av att se hur mina föräldrars liv och sysslor i hemmet ser ut. 
Det går framåt för då kan ju diskutera så mycket som händer i världen som 
man inte riktigt förstår. Så för att ditt tänkandes utveckling är det nog en fördel 
att bo hemma eftersom du kan diskutera och kommunicera med några som har 
varit med väldigt länge i vuxenlivet. (Kvinna, 19 år) 

 
En manlig informant som bor i en liten stuga på tomten upplever sitt boende som positivt 
för utvecklingen till vuxen människa: 
 

Eftersom jag bor i ett litet hus på tomten som har eget kök och toalett så är det 
lite som att pröva att bo själv fast inte riktigt. Ett litet utslussningsboende. Så 
för mig är att bo hemma rätt bra för mitt vuxenblivande. (Man, 19 år) 
 

Han var den ende informanten som enbart upplevde boendeformen som positiv för 
vuxenblivandet.  
 
När är man vuxen? 
De unga vuxna definierar ordet vuxen främst utifrån ordet ansvar och att kunna ta hand 
om sig själv. Exempelvis menar en informant att man ska kunna ta hand om sig själv på 
ett bra sätt, en annan informant menar att vuxen är man när fullt ansvar tas för de egna 
misstagen.  Ekonomiskt oberoende nämns också av många informanter som en viktig 
faktor för att en individ ska vara vuxen, även oberoende av föräldrarna och andra 
människor nämns som en viktig komponent för att vara vuxen. Att flytta hemifrån menar 
många av informanterna är ett steg i rätt riktning att utvecklas till vuxen. 
 
Vuxen eller barn i föräldrarnas ögon: 
Ungefär hälften av informanterna menar att föräldrarna ser dem som både barn och 
vuxna: ”Tror nog att dom ser mig som en vuxen… eller någon blandras… tar ju ansvar 
för mitt liv men jag snyltar ju fortfarande.” (Man, 21 år).  Av citatet går det att utläsa att 
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informanten upplever att föräldrarna ser honom som vuxen utifrån definitionen av vuxen 
som att ta ansvar, men inte utifrån definitionen klara sig själv och vara oberoende.   
     Den andra hälften av informanterna upplever att föräldrarna ser dem som vuxna. 
Endast en informant menar att föräldrarna ser denne som ett barn, de vill veta vilka och 
vem personen är med. De ser också till att personen inte har för lite kläder på sig och 
oroar sig om barnet inte kommer hem i tid.      
     En informant kan även uppleva att föräldrarna har svårt att acceptera att barnen blir 
stora och vuxna: 
 

Jag tror de kan se både vuxna saker och barnsaker i mig, jag är ju fortfarande 
deras älskade lilla dotter men som nu håller på att bli stor och ska ut i 
vuxenvärlden, jag tror de vill att jag ska bo kvar hemma för att kunna skydda 
mig mot allt det som jag fortfarande är för ung för att förstå. Men jag känner 
samtidigt att de respekterar mig mera nu och tar det jag säger på allvar. 
(Kvinna, 19 år) 

7.8 Framtiden 
De flesta informanter önskar bo själva inom ett år, endast två önskar bo kvar hemma på 
grund av studier. Dock kan en del av informanterna se hinder för att förverkliga det egna 
boendet, exempelvis ekonomi och bostadsmarknaden. Ett fast jobb anses exempelvis av 
en del informanter vara viktigt innan de vill skaffa sig något eget. 
 
8. Analys 
 
Analysen presenteras utifrån följande struktur, först analyseras problemområdet allmänt 
ur Eriksons utvecklingsteori. Därefter analyseras rubrikerna: Anledningar till att bo 
hemma och Upplevelser av att bo hemma utifrån tidigare forskning på området, 
uppsatsens bakgrund och Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Analysen avslutas med 
en sammanfattande reflektion 

8.1 Processen att flytta hemifrån 
Analyserat ur Eriksons psykosociala utvecklingsteori skulle det kunna sägas att flytten 
hemifrån förbereds hela livet fram till dess att flytten sker. Den första krisen i 
utvecklingen är enligt Erikson tillit kontra misstro, där individen vid en lyckad 
krislösning för med sig en grundläggande tillit till sig själv och sin omvärld. Denna 
grundläggande tillit är av central betydelse för att en individ ska kunna flytta hemifrån. 
Tillit till sig själv och sin omvärld, det vill säga att kunna lita på den egna förmågan och 
omgivningen är viktig för att ett sådant steg ska kunna tas. Under andra och tredje stadiet 
utvecklas självständigheten och viljan, samt viljan att ta initiativ. Även dessa 
komponenter är av central betydelse och måste finnas för att viljan och möjligheten att 
flytta hemifrån ska inträffa. Likaså känslan av kompetens som utvecklas under det fjärde 
stadiet där arbetsflit eller underlägsenhetskänsla utvecklas. Under ungdomstiden uppstår 
krisen identitet kontra identitetsförvirring, där individen återigen ställs inför de tidigare 
kriserna samtidigt som denne måste hitta sin roll och väg i samhället. Att flytta hemifrån 
kan vara en sådan väg att gå, att ta steget mot ett eget självständigt boende. Detta är också 
förenligt med den kultur informanterna lever i, det förväntas av de vuxna att skaffa sig ett 
eget boende. Dock kan boendet hemma hos föräldrarna också ses som en lösning av en 

51 
 



kris, ett sätt att hantera eventuella kriser från tidigare stadier, vilket också tycks vara 
förenligt med samhällskulturen som informanterna lever i. Detta kommer behandlas 
vidare i analysavsnittet. Eriksons psykosociala utvecklingsteori är dock inte tillämpbar på 
alla områden rörande unga vuxnas upplevelser av att bo hemma.  

8.2 Anledningar till att bo hemma 
Ekonomi, utbildning och Bostadsmarknaden 
Liksom Ungdomsstyrelsen kan även vi konstatera att det finns en variation mellan 
informanterna angående deras möjligheter att flytta hemifrån. Ungdomsstyrelsen har 
slagit fast att ekonomi och svårigheter på arbetsmarknaden gör det svårt för unga att 
skaffa egen bostad, likaså har Ungdomsstyrelsen kunnat urskilja att en lång utbildning 
kan medföra att ungdomar bor kvar hemma längre.179 Detta framkom även i vår 
undersökning, många informanter uppgav att ekonomi var ett tungt vägande skäl till att 
bo kvar hemma, likaså problemen på arbetsmarknaden som indirekt påverkar individens 
ekonomiska situation. Svårigheterna att få fast jobb gör att flera informanter inte känner 
att de har den stabila ekonomi som krävs för att flytta hemifrån. Utbildning angavs som 
skäl till fortsatt boende hemma hos föräldrarna, eftersom informanterna inte ville ta 
studielån. Att kunna spara pengar för framtiden och kunna lägga pengar på andra utgifter 
än för boende upplevdes av informanterna som viktiga skäl till att bo kvar hemma.  
    Aassve m.fl. fann i sin studie att ekonomi påverkar processen att flytta hemifrån, män 
tenderade att flytta hemifrån när deras inkomst blev högre och de fick ett fast jobb, 
samma sak kunde urskiljas för kvinnor, men bara högavlönade kvinnor.180 I vår studie 
kunde vi inte se en sådan skillnad mellan män och kvinnor, däremot framkom i studien 
att flera av informanterna ville ha en stabil inkomst och ett fast jobb innan de flyttade 
hemifrån. Undersökningar av Boverket har visat att det råder brist på lämpliga bostäder 
till ungdomar.181 Detta problem nämner flera informanter som en anledning till att det är 
svårt att flytta hemifrån. 
    Studien genomförd av Mulder m.fl. visade att ett lands välfärdssystem möjliggör för 
ungdomar att flytta hemifrån i större utsträckning, än länder utan ett fungerande 
välfärssystem.182 I en artikelserie i ”Stockholm City” uppmärksammades det att 80-
talisterna är uppväxta under en tid då det sociala skyddsnätet fungerat dåligt.183 Med 
tanke på att informanterna i vår studie betonade fast jobb och stabil inkomst som viktiga 
faktorer för att flytta hemifrån skulle det kunna innebära att de inte upplever att 
välfärdssystemet fungerar i samhället, utan att de måste vara ”sin egen lyckas smeder”.184 
Analyserat ur Eriksons psykosociala utvecklingsteori kan boendet hemma vara en lösning 
på krisen att inte ha hittat sin roll och sin väg i livet, vilket tycks vara troligt i 
informanternas fall då de flesta menade att ekonomi var en av de största anledningarna 
till att fortsätta bo hemma. Svårigheter med att få jobb och att få bostad nämns som 
viktiga faktorer till att fortsätta bo hemma. De unga vuxna tycks alltså ha svårt att 
etablera sig i vuxenvärlden, och således också ha svårt att finna sin väg och en roll i 
samhället. 

179 Zander, S. (2005).  
180 Aassve, A. (2001).  
181 Boverket, (2005).  
182 Mulder m.fl. (2002). 
183 Lindstedt, T. (2007). 
184 Ibid. 
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Lorentzon slog fast att ungdomar idag lever i en slags parentestillvaro, där de inte längre 
är barn, men inte heller vuxna utan mer eller mindre utestängda från arenor som hör 
vuxenlivet till, vilket tycks vara tydligt bland informanterna i studien. De strukturella 
möjligheterna för informanterna att etablera sig i arbetslivet, på bostadsmarknaden och 
andra ekonomiska förutsättningar verkar vara problematiska för flera av informanterna.185 
Därför skulle det kunna sägas att det finns strukturella problem på den objektiva 
makronivån som försvårar ungas etablering på bostadsmarknaden. 
 
Stöd bekvämlighet och sällskap 
Stöd bekvämlighet och sällskap nämndes i undersökningen som faktorer till att bo 
hemma. Bekvämlighet avseende slippa ta fullt hushållsansvar, stöd i form av stöttande 
föräldrar och sällskap eftersom det alltid är någon hemma. Dessa faktorer fann även 
Hartley i sin studie gällande unga vuxnas val att fortsätta bo hemma.186  
     I det första stadiet i Eriksons psykosociala utvecklingsteori, kan slutsatsen dras att som 
spädbarn vara beroende av sin moder, när det gäller hennes sätt att ta hand om, och vårda 
barnet.187 Det vi har konstaterat i vår studie är att trygghet och bekvämlighet är viktigt för 
även den unga vuxna individen. Informanterna har berättat att det känns tryggt att veta att 
det alltid finns någon hemma att diskutera med, och känslan att veta att föräldrarna alltid 
är bakom dem i de beslut som de själva väljer att ta. En annan trygghetskänsla som 
framkom var att föräldrarna fungerade som en sorts garanti, som de unga vuxna har/kan 
falla tillbaka på om något skulle gå snett. 
    Precis som spädbarnet är även den unga vuxna beroende av sina föräldrar. Som liten 
får barnet trygghet genom modern och hon kommer att bli starkt förknippad med barnets 
överlevnad.188 Likväl som spädbarnet, har det framkommit att de unga vuxna i vår studie, 
när de känner och vet att de är trygga, blir de mer bekväma av sig. Bekvämligheten var 
främst att inte behöva ta lika stort ansvar för hushållet som om de skulle ha ett eget 
boende.   
 
Hemvändare 
Hartley fann att det fanns en mängd olika skäl till att unga vuxna återvände hem igen 
efter att ha bott självständigt. Exempel är ekonomiska skäl, att förhållanden tagit slut 
samt emotionella och praktiska skäl.189 Emotionella och ekonomiska skäl tycks i vår 
studie ha varit viktiga i beslutet att flytta hem igen. En av informanterna menar att stöd 
från föräldrarna under en jobbig period har varit en av anledningarna till att flytta hem 
igen. Även ekonomiska faktorer har angivits vara ett skäl till att flytta tillbaka hem till 
föräldrarna. Betraktat ur Eriksons utvecklingsteori skulle hemvändandet kunna ses som 
en lösning av en kris, den unge vuxne flyttar hem igen när livet inte motsvarade 
förväntningarna och vad som utlovats. Att flytta hem igen kan bero på att tilliten till sig 
själv och omvärlden kanske sviktar, likaså känslan av kompetens. Det kan vara en 
lösning på krisen arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor, att inte känna att livet går att 
klara av på det sätt som individen önskar, exempelvis gällande arbete eller studier. Det 
vill säga, styrkan och känslan av kompetens är inte tillräckligt hög för att en individ ska 

185 Lorentzon, L. (1994). 
186 Hartley. (1993). 
187 Erikson, E.H. (1999). 
188 Ibid. 
189 Hartley (1993). 
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känna sig kompetent att utföra det som förväntas. En av informanterna som en gång 
flyttat hemifrån men flyttat hem igen menade att valet att flytta hem delvis berodde på att 
hon efter en jobbig period tyckte det var bra att kunna komma hem till föräldrarna och få 
det stöd och den hjälp hon behövde under en jobbig period i livet. Vilket de närmsta 
omsorgspersonerna kunde ge. Likaså ekonomiskt stöd angavs som skäl till att flytta hem 
igen.190 

8.3 Upplevelser av att bo hemma 
Hemvändares förändrade upplevelse av att bo hemma 
Upplevelsen och inställningen till att bo hemma har förändrats för informanterna som 
bott självständigt. De har fått en större förståelse för föräldrarna och deras vilja att den 
unga vuxne ska hjälpa till hemma. En informant nämner den förändrade inställningen till 
frihet och självständighet sedan hon bott själv. Innan hon flyttade längtade hon efter 
friheten och självständigheten, nu när hon bott själv tycker hon det är skönt att bli 
ompysslad. Hon upplever också att hon fått bättre relationer till föräldrarna då de har 
varit ifrån varandra ett tag.  Detta skulle kunna förklaras utifrån att under ungdomstiden 
provar ungdomar på olika roller som finns i samhället enligt Erikson. Dessa informanter 
har provat på rollen att bo självständigt, vilket har givit dem en förändrad inställning till 
boende i och med deras nya erfarenheter av eget boende.  
 
Billigt, bekvämt och sällskap 
Förutom ekonomi som en faktor som påverkar processen att flytta hemifrån har Hartley 
uppmärksammat stöd, trygghet, bekvämlighet och sällskap som viktiga anledningar till 
att inte flytta hemifrån. I hans studie visade det sig att männen främst fick 
hushållssysslorna ordnade åt sig, medan kvinnorna i större utsträckning hjälpte till med 
dem.191 Dessa faktorer stämmer väl överens med de resultat vi funnit i vår studie. 
Skillnaden mellan vår studie och Hartleys studie var att hans faktorer är anledningar till 
att inte flytta, medan dessa faktorer i vår studie står för det bästa med att bo hemma. De 
representerar helt enkelt de fördelar som informanterna kan se med att bo hemma. Stöd 
framkom i vår undersökning som viktigt dels för informanten själv, men också i form av 
stöd till förälder. Trygghet avser såväl ekonomiskt- som emotionellt stöd. 
    Bekvämlighet avses i vår studie att informanterna upplevde det som positivt att slippa 
ta allt ansvar för hushållet själv. Dock kunde vi i vår studie inte se någon skillnad 
gällande att männen fick allting ordnat för sig medan kvinnorna hjälpte till förutom när 
det gällde mat. Där kunde urskiljas att männen tycktes få maten ordnad för sig, medan 
kvinnorna tycktes hjälpa till med matlagningen i större utsträckning än männen. 
Informanterna upplevde också att sällskapet de fick av att bo hemma var positivt. 
     Detta kan kopplas till den ovan gjorda analysen av anledningar till att bo hemma, 
under stöd bekvämlighet och sällskap vilka till stor del också sammanfaller med de 
positiva aspekterna informanterna upplever med boendet hemma hos föräldrarna.  
 
 
 
 

190 Erikson, E.H. (1979).   
191 Hartley, (1993).  
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Minskad självständighet och privatliv 
I Kanada genomfördes en undersökning där processen att flytta hemifrån studerades ur ett 
kulturellt perspektiv. Studien visade att brittiska kanadensare flyttade hemifrån främst för 
att uppnå självständighet. Detta gällde dock främst männen, medan kvinnorna valde att 
flytta hemifrån för att leva med en partner, detta var genomgående för kvinnorna oavsett 
kulturellt ursprung.192 I vår studie kunde vi urskilja att många informanter ville flytta 
hemifrån för att känna sig självständiga, känna att de kunde ta hand om sig själva och 
bestämma över sitt eget liv. Någon skillnad mellan könen kunde vi dock inte se. Hartley 
kunde i sin studie urskilja att de största motivationskrafterna till att flytta hemifrån var att 
flytta hemifrån för att bo med en partner eller att flytta till följd av konflikter i familjen. 
Vidare menade han att om dessa faktorer förelåg tycktes det inte finnas några anledningar 
för ungdomar att flytta hemifrån, och ställde sig då frågan varför borde unga vuxna då 
flytta?193 Detta kan vi inte känna igen i vår studie, då strävan efter att uppnå 
självständighet tycks vara en stor drivkraft till att flytta hemifrån oavsett om 
familjesituationen är bra, eller om en partner saknas. De unga vuxna betonar att de känner 
sig mindre vuxna och skulle vilja känna sig mer självständiga och kunna göra mer som de 
själva vill. Erikson menar att ungdomstiden präglas av ord som frihet och självständighet, 
vilket nämns som viktigt av de flesta informanter i studien. De vill känna sig 
självständiga i den bemärkelsen att de kan ta hand om sig själva och sköta sitt liv på ett 
bra sätt, fria att göra vad de vill, när de vill och hur de vill. Exempelvis äta den mat de 
önskar och lyssna på den musik de känner för. Erikson betonar att ungdomar vill slå in på 
de vägar som samhället har att erbjuda, vilket är tydligt bland informanterna i studien, 
utom för de informanter som studerar. Informanterna vill ha ett jobb och en bostad. De 
som studerar vill dock inte flytta hemifrån eftersom de inte vill ha studieskulder, trots att 
det rent praktiskt och ekonomiskt är möjligt för dem att flytta hemifrån.  
     Att inte kunna göra som man vill och ta hänsyn menar Hartley är en del av de 
nackdelar som finns med att bo hemma sammantaget med minskat privatliv.194  
     Dessa nackdelar har även vi kunnat urskilja i vår studie. Informanterna upplever det 
som problematiskt att behöva ta hänsyn och rätta sig efter föräldrarna. Att privatlivet 
påverkas och att det skulle vara lättare att ta hem kompisar om de hade ett eget boende är 
också något som påpekats i intervjuerna.  
     Det egna rummet betonades i Whites studie som en privat sfär. De unga vuxna ville 
även bestämma över hur mycket de skulle dela med sig av sina känslor och relationer 
utanför familjen till föräldrarna.195 Detta framkom också tydligt i vår studie. Det egna 
rummet var en viktig faktor till att de unga vuxna upplevde att de kunde leva ett 
någorlunda privat liv. De informanter som ansåg sig bo tillräckligt privat uppgav att det 
inte var några problem att ta hem kompisar, medan de som inte kände att de bodde 
tillräckligt privat hellre träffade sina kompisar någon annanstans. Samma sak gällde de 
informanter med en partner, de som ansåg sig leva tillräckligt privat upplevde inga 
problem för relationen med boendesituationen. De upplevde också att föräldrarna 
respekterade deras privatliv då partnern var på besök. Exempelvis så blev de inte störda 
när de var tillsammans med sin partner i rummet.  

192 Mitchell, B. (2004). 
193 Hartley (1993). 
194 Ibid 
195 White (2002). 
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Studien visade också att flera informanter tyckte att föräldrarna ville lägga sig i deras liv 
och veta vem de träffar och var de är. Något som informanterna upplever som jobbigt, 
precis som i Whites studie, ville de unga vuxna själva bestämma över hur mycket 
föräldrarna skulle veta om deras privatliv. Exempelvis menade en av informanterna att 
hon hellre skulle vilja presentera en kille för sina föräldrar när de blivit tillsammans, och 
inte innan, för det som händer mellan dem är hennes ensak menar hon. En annan 
informant berättar om hur föräldrarna gärna vill veta vem hon pratar med i telefon. 
Ytterliggare en informant beskriver hur föräldrarna vill hålla koll och veta mer än vad 
informanten vill berätta eller anser att föräldrarna har med att göra. Likaså berättar 
informanten om att hon inte kan välja när hon vill berätta saker och ting för sina föräldrar 
alla gånger, utan att när föräldrarna vill veta något så vill de veta det på en gång. Detta 
upplever hon som respektlöst, och uppskattar de gånger då föräldrarna förstår att hon inte 
vill berätta allt som händer i hennes liv. 
     Enligt Eriksons teori börjar barnet redan vid en tidig ålder att gå på upptäcktsfärder, 
och viljan av att undersöka saker och ting växer sig starkare. Detta i sin tur leder till att 
barnet blir mer självständigt.196 Denna utveckling har sin grund i barndomens tidiga år, 
men denna utveckling går även att följa barnet senare i livet, bland annat i tonåren. Där 
kommer självständigheten att bli allt mer tydlig, bland annat genom att ungdomen börjar 
umgås mer med sina vänner/partner utanför hemmets väggar, för att på ett eller annat sätt 
skaffa sig ett eget privatliv. Vilket är tydligt bland studiens informanter där de tycks 
frigöra sig mer och mer från föräldrarna och vill ha ett eget privatliv.  
     Makten och kontrollen i hemmet tillhör föräldrarna, då de äger hemmet. De unga 
vuxna upplever att de måste respektera dessa regler och föräldrarnas åsikter så länge de 
bor i deras hem, eller under deras tak vilket var vanliga uttryck i Whites studie.197 Detta 
har också kunnat uppmärksammas i vår studie då flera informanter påpekat att de måste 
anpassa sig till föräldrarna och de regler och de åsikter som de har eftersom de bor 
tillsammans, och att det är föräldrarnas hem. 
 
Hushållssysslor och regler 
I den studie som White genomförde framkom att ungdomar upplevde att en regel var att 
hjälpa till med hushållssysslor.198  Detta var även tydligt i vår studie där samtliga 
informanter påpekade att de hjälpte till i hushållet, och att det också var en regel i 
hemmet att hjälpa till. Detta skulle kunna kopplas till Lorentzons tankar kring att unga i 
all välmening tvingas att förbli unga av de vuxna, exempelvis i detta fall då de flesta 
informanter inte får eller har några tydliga ansvarsområden i hemmet.   
     Vidare framkom det i Whites studie att de hemmaboende upplevde att de förväntades 
vara en fullgod familjemedlem och delta i familjen.199 I vår studie kände några 
informanter att de förväntades delta i familjelivet och att föräldrarna hade vissa 
förväntningar angående detta. En informant berättade exempelvis att en dag i veckan 
skulle fungera som en familjedag, en annan berättade att föräldrarna klagade över att de 
aldrig såg henne då hon ofta var hemma hos pojkvännen. I vår studie framkom också att 
några informanter upplevde press ifrån sig själva att umgås med familjen. Exempelvis 
menar en av informanterna att hon får dåligt samvete om hon träffar sin familj för lite. En 
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del betonar hur viktigt det är att komma hem till middagen, för att vara social och visa 
uppskattning mot familjen. Anledningen till att inte alla informanter upplevde press ifrån 
sig själva eller ifrån familjen att umgås kan bero på att de redan ansåg att de uppfyllde 
definitionen att vara en fullgod familjemedlem. Vad som avses med en fullgod 
familjemedlem varierar säkerligen från familj till familj.  
 
Att vara vuxen 
Ungdomsstyrelsen menar att ungdomstiden innebär att individen övergår från att vara 
beroende av föräldrarna till självständighet på sin väg in i vuxenlivet.200 Ur intervjuerna 
har det kunnat urskiljas att boendet hemma hos föräldrarna påverkar denna övergång 
negativt, samtliga informanter menar att självständigheten tar skada av att bo hemma hos 
sina föräldrar, och samtliga informanter utom en ser något negativt för vuxenblivandet 
med att bo hemma. Under ungdomstiden går individen återigen genom de olika kriserna 
som föregått ungdomstiden enligt Erikson, däribland också den tredje krisen initiativ 
kontra skuldkänslor, vilken just handlar om att iaktta föräldrarnas roller och ta efter då 
längtan efter att också kunna leva ett eget liv är stor.201 Detta skulle kunna kopplas till det 
som framkom ur en intervju, att det för vuxenblivandet är bra att se föräldrarnas roller i 
hemmet. Se hur de lever sitt dagliga liv, vilket i sin tur förbereder och hjälper 
informanten in i vuxenlivet.  
    En studie genomförd av White visade att de ungdomar som bodde hemma inte 
upplevde sig som vuxna, särskilt de som inte heller bidrog ekonomiskt till sitt boende.202 
 I vår studie rådde blandade åsikter beträffande detta. Några informanter upplevde sig 
som vuxna och ansåg att en individ kunde vara vuxen även ifall denne bor hemma. Men 
många informanter upplevde sig vara ett mellanting mellan barn och vuxen, en informant 
menade att hon kände sig vuxen för att hon jobbar, men som barn för att hon bor hemma.  
    Precis som i Ungdomsstyrelsens studie där det framkom att individer tenderade att 
anpassa sin definition av vuxen beroende på deras egen livssituation var det tydligt att 
informanterna drog paralleller till att vara vuxen med att flytta hemifrån. De flesta av 
informanterna menar att vara vuxen innebär att ta ansvar, vilket en individ tvingas göra 
om denne flyttar hemifrån. 
     I Whites studie framkom det att de unga vuxna upplevde att de var ekonomiskt 
beroende och emotionellt beroende av sina föräldrar då de kunde ta emot råd och tips från 
föräldrarna.203 Informanterna i vår studie betonade att en vuxen individ är en person som 
är oberoende av andra och som kan ta hand om sig själv, vilket de flesta informanter inte 
upplevde att de var. Exempelvis menade en av informanterna att hon hela tiden hade en 
hjälpande hand i hemmet, vilket gjorde att hon inte kunde ta ansvar för sitt boende på 
samma sätt som om hon skulle bo själv. Whites studie visade också att ungdomar 
upplevde att deras föräldrar hade svårt att acceptera att barnen blev vuxna, föräldrarna 
ville att barnen skulle förbli barn.204 Detta dilemma beskrev en av informanterna i 
undersökningen. Hon menade att föräldrarna såg henne som vuxen, men också som barn, 
och att hon upplevde att föräldrarna ville skydda henne ifrån allt som hon var för ung för 
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att förstå sig på samtidigt som de på ett plan började acceptera och respektera henne som 
en vuxen individ.  
Whites studie visade att de hemmaboende barnen upplevde att de blev behandlade både 
som barn och som vuxna,205 vilket också kunde urskiljas i vår studie. Många av 
informanterna uppgav att föräldrarna såg dem som ett mellanting av barn och vuxen.  
     Erikson menar att ungdomstiden präglas av att de unga förväntas vara vuxna, vilket 
flera informanter menar förhindras av att de inte kan bo självständigt, och att de inte kan 
bo självständigt beror i sin tur på att de inte kan etablera sig på arbetsmarknaden, och 
således inte heller på bostadsmarknaden. Det är dock inte alla informanter som har 
svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, utan enbart på bostadsmarknaden. 
Dessa svårigheter med att etablera sig i vuxenvärlden leder till det problem som 
Lorentzon beskriver som en parentestillvaro för ungdomar, de är inte barn, men heller 
inte vuxna.206 Detta dilemma beskriver flera informanter, de är vuxna på ett sätt, men på 
ett annat sätt är de fortfarande barn eftersom de bor hemma och är beroende av sina 
föräldrar i olika grad. Lorentzon menar vidare att han inte tror att ungdomar önskar förbli 
ungdomar, utan att de faktiskt vill ta plats som vuxna i samhället. Detta bekräftas också 
genom intervjuerna, då samtliga informanter vill flytta hemifrån, ta en plats i samhället 
och försörja sig själva och klara sig på egen hand.  
 
Relationer 
Ungdomsstyrelsen har kunnat urskilja att ungdomar idag tycks anse att meningen med 
livet är familj och vänner, vilket vi upplever stämmer överens med den information vi 
erhållit i studien. Många av informanterna har en nära relation till sin familj, och vill 
umgås med dem och att träffa vänner ses som något självklart.  
     Relationerna till kompisarna tycks inte ha påverkats av boendeformen. Samtliga 
informanter menade att de inte upplever att boendet påverkar deras sociala relationer i 
någon större utsträckning. Dock uppgav en del av informanterna att de hellre träffar sina 
kompisar någon annanstans än i hemmet, och att det skulle vara lättare att träffa nya 
människor vid självständigt boende. Vid boende hemma hos föräldrarna finns alltid 
någon till hands att prata med, vilket kan medföra att behovet av att umgås med fler 
människor minskar. Holdsworth studerade hur studenters studentliv påverkades av att de 
bodde hemma, och fann att de studenter som bodde hemma hade svårare att anpassa sig i 
studentlivet. Studien visade också att studenterna inte kände att de kunde delta i samma 
utsträckning som de som inte bodde hem eftersom de upplevde att de behövde vara mer 
med familjen. Dessutom finns deras gamla bekantskapskrets nära, vilket gör att de inte 
har ett behov av att umgås med nya människor. Största problemet var dock hur andra 
studenter såg på dem som bodde hemma, de trodde inte att de studenter som bodde 
hemma hos föräldrarna hade möjlighet att delta i studentlivet på samma sätt.207 I vår 
studie upplevde informanterna som tidigare nämnt inte att de sociala relationerna 
påverkades av deras boende hemma hos föräldrarna. En av informanterna påpekade just 
en av de aspekter som Holdsworths studie belyst, nämligen att boendet hemma medför att 
den gamla bekantskapskretsen finns nära till hands. Detta menade informanten minskar 
behovet av att skapa nya kontakter och att deltagandet i studentlivet minskar eftersom 
hon har sina gamla kompisar som hon kan umgås med.   
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Konflikter i familjen tycks vara en stor anledning till att ungdomar flyttar hemifrån, detta 
har konstaterats i studier av Hartley208, Cooney och Mortimer209. Informanterna i vår 
studie uppgav att de hade bra relationer till sin familj, vilket gör att de kanske inte 
upplever familjen som något skäl till att flytta.  
     Ungdomar delas upp i två grupper rörande hur de upplever att partnerrelationen 
påverkas av boendesituationen. Den ena gruppen menar att relationen till partnern inte 
påverkas, den andra gruppen upplever att det kan vara problematiskt för relationen och 
med relationer då de bor hemma hos föräldrarna.  
 
Respons 
Informanterna uppgav i intervjuerna att de inte fått någon särskild respons ifrån vänner 
och bekanta angående bostadssituationen, de menar att de flesta av deras kompisar också 
bor hemma och inte ser något konstigt med det, informanterna menar att kompisarna 
förstår boendesituationen eftersom de själva varit i samma eller liknande situationer. De 
betonar i intervjuerna att kompisar inte ser något negativt eller konstigt med att personen 
fortfarande bor hemma.  Informanterna speglar sig i sina kompisars boendesituation och 
legitimerar sitt boende utifrån att de flesta vännerna bor hemma eller att de har varit i 
samma situation. Detta kan analyseras ur Eriksons femte stadium i identitetens 
utveckling, att ungdomar söker bekräftelse på sin identitet av andra, det är en tid som 
präglas av att ungdomar undrar hur de ser ut i andras ögon. De behåller sin jag-identitet 
och hopp utifrån att andra ser dem på samma sätt. I vår studie var det tydligt hur 
ungdomarna speglade sig själva i hur deras kompisar uppfattade dem på samma sätt som 
de själva uppfattade sin boendesituation. De påpekar att vännerna inte ser något negativt 
med boendeformen, vilket kan ses som intressant då det inte fanns någon anledning under 
intervjun att påpeka detta. De förutsätter själva att det skulle kunna finnas något negativt 
att tycka om att de fortfarande bor hemma, vilket tyder på att en outtalad och dold negativ 
attityd till boende hemma i vuxen ålder finns. Dock berättar två informanter om att 
människor de inte känner så väl kan bli förvånade över deras boendesituation, den ena för 
att hon flyttat hemifrån men tillbaka, den andre för att han fortfarande bor hemma och 
tror att människor blir förvånade eftersom det finns en förväntan om att en individ ska ha 
flyttat vid en viss ålder. Vilket tyder på att det finns en rådande samhällssyn avseende att 
unga vuxna bör etablera ett eget boende.  
 
För- och nackdelar ur föräldrarnas perspektiv  
Många informanter tror att föräldrarna uppskattar sällskapet de får av sina barn och att de 
blir gladare av när de är hemma. En informant berättar att föräldrarna sagt att det kommer 
att bli tomt när han flyttar. En annan informant nämner att föräldrar går igenom en kris 
när barnen flyttar hemifrån. Detta kan ses i relation till Eriksons utvecklingsteori där han 
menar att det inte bara är de små barnen som är beroende av sina föräldrar, föräldrarna 
blir också beroende av sina barn. Detta beroende byggs upp under den nära relationen 
barn och föräldrar har till varandra under uppväxttiden och medför att föräldrar känner ett 
behov av att någon behöver dem. När barnen sedan flyttar hemifrån och inte längre är 
beroende av sina föräldrar längre uppstår en slags livskris som måste lösas.210 
Informanterna kanske känner av sina föräldrars behov av att känns sig behövda och 
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förstår därför att de uppskattar sällskapet och att barnen fortfarande bor hemma. Dock 
kan informanterna också se nackdelar ur föräldrarnas perspektiv, exempelvis ekonomiska 
och att de blir störda av deras spring mitt i nätterna. Informanterna nämner också att 
föräldrarna kanske skulle vilja leva sitt eget liv lite mer, exempelvis kunna ägna mer tid 
åt varandra och göra om hemmet efter sin egen smak.  
 
Framtiden  
Informanterna såg hoppfullt på framtiden, även om de kunde se vissa hinder för att kunna 
bo självständigt. De flesta ville bo själva, om de inte skulle studera, då de ville bo 
hemma. Erikson menar att en grundläggande komponent i människans identitet är just 
hoppet. Vilket också kan urskiljas i intervjuerna där informanterna ser hoppfullt på 
situationen och framtiden 

8.4 Sammanfattning 
Ungdomar försöker hitta sin roll i samhället enligt Erikson under ungdomstiden, och vill 
också slå in på de vägar samhället har att erbjuda. Boende hemma hos föräldrarna är en 
sådan socialt skapad roll i samhället för de unga vuxna som har svårigheter att etablera 
sig i vuxenvärlden avseende arbete och bostad. Det är också en socialt accepterad roll, 
åtminstone i de små nätverken som informanterna ingår i. Deras vänner uppges inte tycka 
att det är något konstigt eller något fel med att bo hemma hos föräldrarna. Några 
informanter uppger dock att de märkt av en attityd och en norm att unga vuxna i deras 
ålder borde ha ett eget boende. Detta kan ses i likhet med den studie som Mulder m.fl. 
genomförde, vilken visade att det sociala trycket på processen att flytta hemifrån inte 
tycktes vara så stort, utom i de nätverken som individen själv ingick i. Så 
sammanfattningsvis kan alltså sägas att på den objektiva makronivån finns hinder för de 
unga vuxna att flytta hemifrån, bostadsmarknad och arbetsmarknad försvårar 
informanternas möjligheter att skaffa eget boende. Kulturen på den subjektiva 
makronivån är åldersrelaterad till boendet, vilket visat sig då flera informanter upplevt att 
de förväntas ha eget boende i sin ålder. På den subjektiva mikronivån å andra sidan ses 
det som normalt och självklart i informanternas bekantskapskretsar att fortsätta bo 
hemma. 
     Det är inte bara strukturella faktorer som påverkar de unga vuxna att bo hemma, utan 
också faktorer som bekvämlighet, stöd och sällskap. Vilket skulle kunna analyseras 
utifrån att ungdomar under ungdomstiden återigen går igenom de första kriserna, vilka 
föräldrarna under ungdomstiden kan bistå den unga vuxne och ge den extra mognadstid 
individen behöver för att förbereda sig för vuxenvärlden. Detta tar även Bernhardt, 
Gähler & Goldscheider upp som en faktor som individer som flyttar för tidigt kan gå 
miste om, just den missade extra mognadstiden. 
     Informanterna betonar också ord som frihet och självständighet, vilket är typiskt under 
ungdomstiden enligt Erikson. De unga vuxna vill frigöra sig från sina föräldrar, de umgås 
med sina kompisar och värnar om det egna privatlivet. Likaså har de funderingar och 
planer på att flytta hemifrån. 
     Även föräldrarna går igenom en kris när barnen flyttar enligt Erikson, vilket flera 
informanter kan känna av. Föräldrarna säger att det kommer bli tomt och informanterna 
tror att föräldrarna uppskattar sällskapet och att kunna hålla koll på sina barn. Enligt 
Erikson utvecklar föräldrar ett slags behov av att känna sig behövda när de fått barn. 

60 
 



9. Diskussion 
Undersökningen har framför allt visat att ungdomars största anledning till att fortsätta att 
bo hemma hos föräldrarna är av ekonomisk art, informanter som studerar vill ogärna ta 
studielån och andra informanter påpekar att de gärna vill ha en stabil och fast inkomst 
innan de vill ha något eget. Bostadsmarknaden nämns också som ett problem till att 
kunna skaffa eget boende. Enligt Eriksons psykosociala utvecklingsteori måste en individ 
lära sig att ta itu med de kriser som uppstår, vilket börjar tidigt under barndomen och 
fortsätter livet igenom. På så sätt utvecklas individen till att finna sin egen väg och roll i 
samhället. Att flytta hemifrån kan vara lösningen på just en sådan kris som en individ 
måste ta sig igenom för att uppnå den egna självständigheten. 
Bekvämlighet, sällskap och stöd ses också som viktiga faktorer som gör att ungdomar vill 
bo kvar hemma. Fördelarna med boendeformen sammanfaller i hög grad med de ovan 
angivna anledningarna till att fortsätta bo hemma. De nackdelar som kunnat urskiljas i 
studien är att boendeformen medför att privatlivet minskar, likaså upplever informanterna 
att självständigheten påverkas negativt. Till skillnad från Hartleys studie där drivkraften 
till att flytta hemifrån var för att bo med en partner eller på grund av konflikter inom 
familjen, kunde vi i vår studie alltså urskilja att den största drivkraften till att flytta 
hemifrån var för att uppnå självständighet, oavsett hur deras livssituationer såg ut. 
Erikson menade att ungdomstiden präglas av frihet och självständighet, vilket även går 
att återfinna bland informanterna, då de vill ha möjligheten att göra vad de själva vill, 
vilket de flesta av informanterna anser att de saknar då de bor hemma hos föräldrarna.  
     Hushållssysslor tycks till största delen delas mellan de boende i hushållet, få 
informanter har något särskilt ansvarsområde över något i hemmet. Regler i hemmet 
uppges vara att informanterna ska respektera de boende i hushållet och visa hänsyn. Flera 
informanter påpekar också att det är viktigt att meddela sig om var de är och när de 
kommer hem.  
    Relationerna mellan informanterna och deras familj har kunnat beskrivas i tre olika 
kategorier, de som har en nära relation till sin familj, de som har en bra relation och de 
som upplever att de har en bra relation men att de inte umgås så mycket med sin familj, 
vilket är positivt för relationen. Informanterna menar att deras relation till vännerna inte 
påverkas nämnvärt, dock anser många att det skulle vara roligare och enklare att ta hem 
kompisar om de hade eget boende. Informanterna kunde delas upp i två grupper avseende 
var de helst träffade sina kompisar, ena gruppen upplevde att det inte spelade någon roll 
var de träffade kompisarna, andra gruppen träffade helst sina kompisar ute eller hemma 
hos kompisarna. Förhållandet till partnern upplevs på grund av boendeformen av några 
informanter som problematisk, medan en del inte upplever några problem. De som inte 
upplever några problem att ta hem kompisar, samt att relationen till partnern inte 
påverkas menar också att de lever relativt privat.  
    Informanterna uppger inte att de upplever att de får någon särskild respons på sitt 
boende av kompisarna, några menar dock att människor som inte känner dem väl kan bli 
förvånade över att fortfarande bor hemma eller har flyttat hem igen. Kvinnorna upplever 
inte att arbetskamraterna har någon speciell inställning till deras boende, männen uppger 
dock att arbetskamrater har haft vissa synpunkter om boendet.  
    Ur föräldrarnas synvinkel kan informanterna se både för och nackdelar, att kunna hålla 
koll på sina barn och att de uppskattar sällskapet från sina barn nämns som positiva 
faktorer som föräldrarna upplever. De negativa aspekterna är att det är dyrt för 
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föräldrarna att ha barnen boendes hemma, likaså att föräldrarna kanske vill ägna mer tid 
åt varandra.  
     Vuxenblivandet påverkas negativt av boendeformen, det är något samtliga informanter 
är överens om utom en. Att vara vuxen innebär enligt informanterna att ta ansvar och 
kunna ta hand som sig själv. Många informanter menar att de inte upplever sig som 
vuxna på grund av boendeformen. Flera informanter upplever inte heller att föräldrarna 
ser dem som vuxna, utan som ett mellanting av vuxen och ungdom.  
     Om ett år vill de flesta informanter bo själva, men de kan också se hinder för att 
förverkliga sitt boende, exempelvis bostadsmarknad och ekonomi. De informanter som 
studerar vill fortfarande bo hemma om ett år. Vi har även kunnat finna stöd i tidigare 
forskning för våra resultat, vilket vi upplever som en styrka i studien 
     Det har varit ett intressant ämnesområde att studera och vidare studier på området 
skulle kunna göras. Exempelvis skulle det vara intressant att studera hur personer från 25 
år och uppåt upplever det att bo hemma hos föräldrarna, då det kanske inte är lika 
accepterat att bo hemma i den åldern. Det skulle även vara av intresse att studera när det 
sista barnet flyttar hemifrån. Har det sista barnet mer press på sig att flytta hemifrån 
eftersom denne är sista barnet i hemmet? Eller är det så att barnet har svårt att lämna 
föräldrarna ensamma? Det skulle även vara av intresse att göra en studie med ett svenskt 
föräldraperspektiv. Hur upplever föräldrar att barnen bor hemma i vuxen ålder, och hur 
upplever de det när barnen flyttat? Att flytta hemifrån har i studien kunnat konstateras 
vara ett viktigt steg i en människas liv. Vilka upplevelser har individer av att flytta 
hemifrån? Likaså upplevelsen av att flytta hem igen efter att ha bott själv. Dessa områden 
vore intressanta att undersöka och behandla i vidare studier. Likaså skulle 
socialisationens inverkan på processen att flytta hemifrån vara intressant att studera, 
exempelvis behandlas män och kvinnor olika av sina föräldrar avseende boende.  
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Intervjuguide                                                                                                   
 
Kontextuella frågor 

- Hur gammal är du? 

- Kön? 
- Vad har du för sysselsättning? 
- Civilstånd? 
- Hur skulle du beskriva din boendeort? 
- Beskriv din familj 
- Vilka av dessa bor du tillsammans med? 
- Hur länge har du bott hemma? 
- Beskriv vilka anledningar som ligger till grund för ditt val att bo hemma. 

Vilka fördelar finns det med att bo hemma? 
Vilka nackdelar finns det med att bo hemma? 
 
Upplevelser och känslor 

- Hur upplever du boendesituationen? 

- Berätta vad du upplever som bäst med att bo hemma? 
- Vad är det som du upplever som mindre bra med att bo hemma? 
- Tror du att dina föräldrar ser några fördelar respektive nackdelar med 

boendeformen? 
- Vilka inställningar uppfattar du att dina vänner har till ditt boende? 
- Hur upplever du att arbetskamrater/ studiekamrater ser på din boendesituation? 
- Övrig respons gällande ditt boende? 

Vardag 
- Vilka uttalade regler anser du att det finns i hushållet? 
- Vilka outtalade regler upplever du att det finns i hushållet? 
- Kan du beskriva hur hushållssysslorna är fördelade mellan de boende i hushållet? 
- Hur skulle du beskriva att relationerna är mellan dig och de boende i hushållet? 

Studier har visat att studenter som bor hemma har svårare att bilda nya sociala 
kontakter, utanför studierna, dels för att många känner sig knutna till att umgås med 
familjen men också för att andra studenter tror att studenter som bor hemma inte kan 
delta i studentlivet. 

- Hur upplever du att din boendeform påverkar dina sociala relationer?  
- Vilka upplever du att du tillbringar mest tid tillsammans med? Bortsett från 

arbetskamrater och studierelaterade träffar? 
- Hur känner du för att ta hem kompisar? 
- Var träffar du helst dina kompisar? 
- Hur känner du för att spendera tid tillsammans med dina föräldrar?  
- Upplever du att dina föräldrar har förväntningar på att ni ska spendera tid 

tillsammans? Beskriv några situationer där detta blir tydligt. 
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- Hur känner du för att ta hem din partner? 
- På vilket sätt påverkas ditt förhållande till din partner av att du bor hemma? 
- Hur definierar du ordet vuxen? 
- På vilket sätt påverkar boendet ditt vuxenblivande? 
- Ser dina föräldrar dig som en vuxen individ eller är du fortfarande ett barn i deras 

ögon? 
- Berätta hur ditt privatliv påverkas av din boendesituation. 
- Beskriv en typisk situation där du upplever att ditt privatliv respekteras. 
- Där den inte respekteras. 

Ekonomi 
- Vilka ekonomiska vinster finns det med att bo hemma? 

 
Framtiden 

- Hur tror du att din boendeform ser ut om ett år? 
- Om fem år? 
- Hur önskar du bo om ett år? 
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