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Förord 
Denna kandidatuppsats i samhällsgeografi hade inte varit möjlig att skriva utan mina 
undersökningspersoner som så tacksamt ställde upp på intervjuer, och jag riktar därför ett 
stort tack till dem. Jag vill även tacka min handledare Tina Mathisen som har varit till mycket 
hjälp under arbetet och skrivandet av denna uppsats.  

 
 



ABSTRACT 
Hübsch, L. 2013. Bostadsbristens påverkan på det vardagliga livet, ur unga vuxnas perspektiv. Kulturgeografiska 
institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Housing shortage is a common society issue and Stockholm is the Swedish city that have most housing shortage. 
The purpose of this essay is to examine what impact the housing shortage in Stockholm has on young adults, 
who are the most affected group. This will be accomplished by comparing young adults who has moved out of 
their parents house to young adults who still live with their parents. The goal is to examine how young adults 
define a home and how they see their own identity, and if it has anything to do with the fact that they live with 
their parents or have moved out. To accomplish this four interviews with young adults in the age of 20-25 years 
old took place in Stockholm. The interviews showed that young adults moving out from their parents got more 
mature and accountable, most regarding daily activities such as cleaning, grocery shopping and paying rent. 
They also showed that the young adults who have moved out feel that they have two homes, their own and their 
parents. The most important thing that a home should have is safety, and for the young adults to be able to make 
their own rules at home. The relationship to the parents and friends of the young adults also improved after they 
moved out. 
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1. INLEDNING 
 
Att flytta hemifrån när man själv önskar och känner sig redo för det är någonting de flesta 
drömmer om. Det är ett stort steg för de flesta och innebär för många unga att man äntligen 
tar det stora klivet mot att bli vuxen och helt får klara sig på egen hand. Inhandling av mat, 
städning, planering och att betala hyra blir verklighet och vardagliga sysslor. Idag är detta 
tyvärr inte möjligt för alla som önskar det, och det beror mycket på var i landet man bor. 
Bostadsbristen är ett konstaterat samhällsproblem i dagens Sverige och särskilt drabbat av det 
är storstadsregionerna. Samhällsgruppen som är drabbad i störst utsträckning är unga, då det 
svåraste steget handlar om att etablera sig på bostadsmarknaden. Stockholms län är den region 
som i störst utsträckning lider av bostadsbrist, vilket leder till att många unga vuxna som är 
bosatta i Stockholm och har en önskan om att flytta hemifrån inte har möjlighet till detta och 
därför tvingas bo kvar hos sina föräldrar (Ungdomsstyrelsen, 2011). 
 
1.1 Syfte 
Som nämnt innan leder bostadsbristen i Stockholm till att många unga vuxna som har en 
önskan om att flytta hemifrån inte har möjlighet till det. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka problematiken med bostadsbristen på en mikronivå, och se hur den påverkar dessa 
unga individer genom att se det genom deras ögon. Med detta menas att bostadsbristen är ett 
stort samhällsproblem, men att fokus med undersökningen kommer att ligga på hur 
bostadsbristen påverkar det vardagliga livet för unga vuxna. Detta kommer att uppnås genom 
att jämföra upplevelser från unga vuxna som ännu inte har flyttat hemifrån med upplevelser 
från unga vuxna som har flyttat hemifrån. Målet är att undersöka om det går att hitta något 
samband i hur man som ung vuxen definierar ett hem beroende på om man flyttat hemifrån 
eller inte, och även om boendesituationen säger någonting om vem man är och vad man har 
för identitet. För att knyta an de ungas upplevelser kommer jag först att belysa problemet med 
bostadsbristen i Sverige då bostadsbristen leder till att många ungdomar och unga vuxna 
tvingas bo kvar i sitt föräldrahem, enligt egna erfarenheter. För att klargöra syftet med 
uppsatsen finns det tre frågeställningar formulerade. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka nya upplevelser och erfarenheter får man när man flyttar hemifrån? 
• Hur definierar unga vuxna ett hem? 
• Hur påverkas ungas identitet av att ha ett eget hem? 

 
1.3 Definitioner 
I denna uppsats kommer definitionen unga vuxna eller unga att användas för att syfta på 
personer i åldern 20- 25 år vilket är målgruppen i denna undersökning. Begreppet flytta 
hemifrån innebär i den här uppsatsen att man flyttar från sitt föräldrahem till annan bostad. 
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1.4 Avgränsningar  
I och med att bostadsbristen är ett problem som drabbar människor i alla åldrar har jag valt att 
avgränsa uppsatsen till att endast titta på bostadssituationen för unga vuxna av anledningen att 
uppsatsen inte ska bli allt för bred. Den geografiska avgränsningen är Stockholms län vilket 
innebär att intervjupersonernas föräldrahem och nuvarande hem ska vara belägna där. 
Anledningen till att jag valt just Stockholm som geografisk avgränsning är för att det är den 
starkaste bostadsmarknadsregionen (Ungdomsstyrelsen, 2011) vilket innebär att de har högst 
prisnivå och efterfrågan på bostadsmarknaden, samt att det är den mest tätbefolkade. 
Uppsatsen kommer inte att gå djupt inpå själva bostadsbristen utan kommer att belysa det 
översiktligt för att stärka uppsatsens syfte. Den kommer inte att gå närmare in på varför 
bostadssituationen ser ut som den gör idag vilket innebär att de politiska och juridiska 
aspekterna inte kommer att behandlas. En undersökning angående bostadsbristen är inte heller 
någonting som kommer att genomföras då bostadsbristen redan är ett belyst samhällsproblem 
och en undersökning skulle inte ge så mycket ny information än det som redan går att finna. 
Vad gäller synen på hemmet finns det mycket forskning ur feministiskt perspektiv kring 
könsroller i hemmet. För att inte göra arbetet för brett har jag valt att inte gå närmare in på det 
utan jag kommer endast nämna att det är ett stort forskningsområde om hemmet. 
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen har introducerats med en inledning och en beskrivning av dess syfte och 
frågeställningar, samt vad uppsatsen inte kommer att behandla. I det andra kapitlet kommer 
bostadsbristen att belysas, var den är mest påtaglig och vilka som är drabbade i störst 
utsträckning. I kapitel tre kommer en beskrivning av metoden som använts för studien samt 
en materialöversikt. Där kommer de olika delprocesserna inför, under och efter 
undersökningen att redovisas. I det fjärde kapitlet kommer en beskrivning av den teori som 
används för att jämföra resultatet från undersökningen med. Där kommer olika huvudbegrepp 
tas upp och beskrivas för att nå uppsatsens syfte. Kapitel fem består av resultat och analys, det 
vill säga både vad jag kom fram till med min undersökning men även också analys knyten till 
teorierna i kapitel fyra. Det sjätte och sista kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion 
där jag knyter ihop resultat och analys och svarar på mina frågeställningar en för en. 
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2. BAKGRUND 
 
Bostadsbristen är ett konstaterat samhällsproblem i dagens Sverige. Särskilt drabbat av 
bostadsbrist är storstadsregionerna samt universitets- och högskoleorter. Många olika 
samhällsgrupper är drabbade av bostadsbristen men unga är den mest drabbade gruppen 
(Ungdomsstyrelsen 2011). Bostadssituationen för ungdomar är mest påtaglig i Storstockholm 
där 23 av 26 kommuner uppger att de har brist på bostäder för unga (SCB 2012).  

Andelen unga i åldern 20- 25 år som har flyttat hemifrån minskade med sex procent 
mellan år 2003 och 2009. Anledningen till att unga är den mest drabbade gruppen är att 
många unga inte har tagit sig in och etablerat sig på bostadsmarknaden än, vilket är det 
svåraste steget när det handlar om att hitta bostad (Ungdomsstyrelsen 2011). En annan 
anledning till att unga är de som drabbas hårdast är för att deras ekonomiska konkurrenskraft 
är sämre än för de flesta andra samhällsgrupper. Unga ses vara mindre resursstarka då de 
flesta unga befinner sig i en period i livet där de försöker etablera sig på arbetsmarknaden. 
Förutom den höga arbetslösheten bland unga är det nu vanligare med längre studietid, samt att 
det har blivit vanligare att unga anställs i tillfälliga anställningsformer, och detta påverkar då 
de ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden negativt (Ungdomsstyrelsen, 2011). 

Dock så påverkar bostadsbristen inte alla unga lika hårt, utan de med stark ekonomisk 
ställning och bra kontaktnät klarar sig oftast bättre på även de besvärliga bostadsmarknaderna. 
Även den sociala bakgrunden har visat sig ha betydelse för hur hårt drabbad man blir av 
bostadsbristen (Ungdomsstyrelsen, 2011). Boutredningen gjorde en utredning som 
överlämnades till regeringen 2007 där de bland annat kom fram till att många unga har 
erfarenhet av oegentligheter på bostadsmarknaden i form av exempelvis svarta hyreskontrakt, 
överhyror, olagliga bostadsförmedlingar och diskriminering (Ungdomsstyrelsen 2011, s. 8). 

Stockholm är den region i Sverige som växer snabbast och befolkningen ökade med 220 
000 invånare, eller 12,7 procent mellan år 2000 och 2010 vilket även ökar behovet av 
bostäder. För en del unga avbryts etableringen på bostadsmarknaden och de tvingas flytta 
tillbaka till sina föräldrar igen, antingen beroende på att deras bostadskontrakt går ut och de 
inte hittar en ny bostad eller av ekonomiska skäl. I Boutredningens studie svarade mer än var 
femte i åldern 21-29 år att de minst en gång tvingats återvända till sitt föräldrahem efter att de 
flyttat hemifrån (Ungdomsstyrelsen 2011).  

Stockholms kommun är den sjunde dyraste kommunen i landet vad gäller 
bostadsmarknaden och kommer efter sex stycken förortskommuner i Stockholmsregionen. 
Detta visar att Stockholmsregionen inte bara har störst bostadsbrist i landet utan även är 
dyrast att bo i (Ungdomsstyrelsen, 2011). 
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3. METOD 
 
3.1 Val av metod 
Då en del av syftet med min avhandling är att få en inblick i hur unga vuxna i Stockholm ser 
på upplevelsen att flytta hemifrån respektive upplevelsen att bo kvar hemma kändes valet av 
kvalitativa undersökningar rätt. Med kvalitativa undersökningar är det möjligt att få en insikt i 
människors erfarenheter och få mer nyanserade svar, vilket var det jag var ute efter. Intervjuer 
kändes för mig som vägen att gå då jag hade förväntningar om att jag då skulle få ut den typ 
av svar jag sökte för att uppnå min avhandlings syfte. Då syftet med avhandlingen kan ses 
som privat att prata om ville jag bygga upp ett förtroende för mina intervjupersoner genom att 
ägna dem tid och träffa dem personligen. Bästa metoden för att uppnå just detta var därför 
direkta intervjuer med personerna där man träffas och genomför intervjun ansikte mot ansikte. 
Fördelarna med det är många. Exempelvis att man kan läsa av kroppsspråk på 
intervjupersonerna och se hur de reagerar på olika frågor. En nackdel med intervjuer kan vara 
att de medför kostnader i form av resor och ta upp tid (Bryman, 2011, s. 228), vilket var fallet 
för just mina intervjuer. 

Eftersom att min avhandling baseras på unga vuxnas personliga upplevelser, vilka är 
individuella insåg jag behovet av att kunna ställa följdfrågor vilket inte skulle vara möjligt om 
jag exempelvis hade genomfört en enkätundersökning. Risken med enkätundersökningar är 
att de svarande kan missförstå frågorna och att jag då inte får ut den information jag sökte. 
Om en fråga är otydlig eller uppfattas fel kan jag under intervjun hjälpa till att förklara den 
och se till att intervjupersonen har uppfattat frågan rätt. Eftersom att jag har en väldigt 
specifik målgrupp är risken med enkätundersökningar att man inte riktigt vet vem det är som 
svarar på undersökningen (Bryman, 2011, s. 229-230). En möjlig risk som fanns med mina 
intervjuer var att det kan uppstå en intervjuareffekt i form av att jag som intervjuperson och 
min etnicitet, kön och sociala bakgrund kan påverka respondenternas svar. Med en 
enkätundersökning finns ingen intervjuare närvarande och det uppstår därför ingen 
intervjuareffekt (Bryman, 2011, s. 229). Gällande just mina intervjuer kan det faktum att jag 
som intervjuare är i samma ålder som mina intervjupersoner kan ha påverkat deras sätt att 
svara på frågorna, att de kanske mer såg mig som en ”kompis”. Detta tror jag har både för- 
och nackdelar då de kan känna sig mer avslappnade och bekväma i att svara på frågorna. 
Dock tror jag även att det finns en risk att man inte vill framstå som ”sämre” än vare sig mig 
eller eventuellt kompisar, och att man kanske därför inte svarar helt ärligt på frågorna. 

Den bakgrundsinformation jag använder mig av i avhandlingen och handlar om 
bostadsbristen finns det mycket information om. Min första tanke var att intervjua någon 
anställd på Boverket för att få ut ytterligare information om bostadsbristen. Efter att jag hade 
sökt information kring ämnet kunde jag konstatera att det finns mycket skrivet angående 
bostadsbristen. Jag skulle antagligen få ut samma information från en intervju som redan går 
att finna på olika hemsidor, böcker och tidningsartiklar och valde därför att inte göra det. 
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3.2 Val av målgrupp 
Eftersom den vanligaste åldern för ungdomar att flytta hemifrån och etablera sig på 
bostadsmarknaden är 20-25 år (Ungdomsstyrelsen, 2011, s. 10) blev detta också min 
målgrupp. Det andra kriteriet jag hade på mina intervjupersoner var att deras föräldrahem ska 
vara beläget i Stockholms län samt att de nu ska vara bosatta i länet. Främsta anledningen till 
att jag valde Stockholm var för att jag själv kommer därifrån. I och med att jag har växt upp i 
Stockholm och varit bosatt där större delen av mitt liv (tills jag var 20 år) har jag insett 
svårigheten i att få tag på ett boende i Stockholm. Jag har också i dagsläget många kompisar 
kvar i Stockholm som befinner sig mitt i den svåra boendesituationen. Detta underlättade mitt 
sökande efter intervjupersoner eftersom jag har ett stort kontaktnät i Stockholm, vilket även 
underlättade mitt sökande efter den specifika målgruppen jag var ute efter. 

Inför undersökningen hade jag två intervjugrupper. Detta är för att jag efter min 
undersökning ska kunna ställa de två grupperna mot varandra och jämföra dem. Den första 
gruppen är personer som fortfarande bor kvar i sitt föräldrahem i Stockholm och den andra är 
personer som har flyttat från sitt föräldrahem till annan bostad i Stockholm. Min första tanke 
var att enbart intervjua kompisar till mig men jag ändrade mig i efterhand eftersom det kan 
tänkas att det skulle kännas obekvämt för intervjupersonerna att diskutera ett så pass privat 
ämne med någon de känner, så jag valde därför bort det. En risk med att intervjua personer 
man redan känner är att det är lätt att ställa ledande frågor eftersom man redan vet vad man 
ska fråga just den här personen och kanske har en aning om vad personen kommer att svara. 

Min första tanke var att genomföra fyra intervjuer vilket också blev fallet. När jag hade 
fyra intervjuer inbokade, två från varje intervjugrupp, bestämde jag mig för att genomföra de 
intervjuerna och efter det känna ifall det fanns behov av ytterligare intervjuer. Av dessa fyra 
intervjupersoner är det tre jag aldrig har träffat förut och den sista är en bekant. Anledningen 
till att jag valde att intervjua en bekant trots att jag tidigare valt bort att intervjua personer jag 
känner är främst för att hon har en intressant bakgrund just kring det jag vill undersöka 
gällande hennes boendesituation, vilket kommer att framkomma längre fram i avhandlingen. 
Efter att de fyra intervjuerna var genomförda kände jag mig nöjd med den information jag fått 
ut och valde därför att nöja mig med dessa intervjuer som undersökningsunderlag.  

 
3.3 Förberedelser inför intervjuerna 
Eftersom jag hade en specifik målgrupp jag ville intervjua använde jag mig av målinriktat 
urval för att hitta mina intervjupersoner (Bryman, 2011, s. 392), vilket innebär att jag valde ut 
personer att intervjua som skulle passa in på mina kriterier. I mitt fall har jag fått kontakt med 
intervjupersonerna genom kompisar till mig. Jag bestämde mig för att mina intervjuer skulle 
vara av semistrukturerad karaktär. Detta innebär att man har en intervjuguide med specifika 
teman men som ändå lämnar utrymme åt intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt 
(Bryman, 2011, s. 415). Man skulle kunna likna mina intervjuer med vad Bryman (2011, s. 
206) kallar för fokuserade intervjuer. Begreppet fokuserade intervjuer används för att beskriva 
intervjuer som inrymmer frågor till respondenter som rör en specifik situation eller händelse 
som är av relevans för dem och av intresse för mig. I detta fall är det då händelsen ”att ha 
flyttat hemifrån” eller situationen ”att bo kvar hemma hos sina föräldrar”. 
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Inför intervjuerna konstruerade jag två intervjuguider med 20 frågor (se bilaga 1 och 2). Den 
ena guiden var avsedd för de som har flyttat hemifrån och den andra för de som inte har det. 
Enligt Bryman (2011, s. 415) är fördelen med semistrukturerade intervjuer att man inte 
behöver gå exakt efter frågeschemat utan att man kan anpassa frågorna efter situationen och 
intervjupersonen. Med semistrukturerade intervjuer finns också utrymme för att ställa 
spontana följdfrågor vilket var användbart under mina intervjuer. 

Nästa fundering jag hade var hur jag skulle gå tillväga under intervjuerna för att få ut så 
mycket som möjligt av dem men samtidigt få med all nödvändig information. Jag funderade 
kring olika tillvägagångsätt och insåg att jag hade några alternativ. Antingen kunde jag 
anteckna intervjusvaren för hand, men det blir då som ensam intervjuare svårt att ägna 
uppmärksamhet åt intervjupersonen och vad som sägs, det blir också svårt att hinna ställa 
följdfrågor. Det blir svårt att hinna få någon kontakt med personen och se deras kroppsspråk, 
och det är även distraherande och kan avbryta det fria samtalsflödet (Kvale och Brinkmann, 
2009). Förutom det kan man använda videobandspelare, ljudbandspelare, eller helt enkelt 
komma ihåg. Utav dem kändes alternativet att spela in intervjuerna med ljudbandspelare som 
rätt väg att gå. Detta var mest optimalt då jag skulle kunna ägna all min uppmärksamhet åt 
intervjupersonerna, se hur de reagerade på olika frågor, ha bra ögonkontakt med dem och 
kunna lyssna fullt ut så möjligheten att ställa bra följdfrågor skulle finnas. En stor fördel med 
ljudbandspelare är att ord, tonfall, pauser och dylikt registreras och möjligheten då finns att 
lyssna fler gånger om det behövs (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Jag fick som sagt kontakt med intervjupersonerna via kompisar till mig, vilket fungerade 
bra. Alla intervjupersoner gick från början med på att ställa upp på intervju. De tre som jag 
inte hade träffat förut bad om att få se intervjuguiden innan själva intervjun genomfördes, då 
jag erbjöd dem det. När jag först kontaktade dem för att fråga om de var villiga att bli 
intervjuade var jag noga med att poängtera att de skulle vara anonyma i avhandlingen. I 
Intervjuguiden som de fick se i förväg skrev jag även lite kort om syftet med undersökningen 
för att de skulle få en klarare bild om vad undersökningen går ut på. Inför intervjuerna var jag 
också noggrann med att informera deltagarna om att intervjun skulle spelas in på band, och 
självklart frågade jag om deras tillåtelse för detta. Det underlättade för mig att alla gick med 
på det och jag var också noga med att poängtera att jag var den enda som skulle lyssna på 
inspelningen, samt att jag skulle radera ljudfilerna efter att jag transkriberat dem. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 87) skriver om informerat samtycke vilket innebär just detta, att man 
informerar undersökningspersonen om syftet med undersökningen och vem som kommer att 
få tillgång till intervjumaterialet. 
 
3.4 Intervjuernas utformande och tillvägagångsätt 
Jag lät intervjupersonerna själva bestämma plats där intervjuerna skulle äga rum för att de 
skulle känna sig så bekväma med situationen som möjligt. Intervjun med David1, 23 år tog 
plats på ett lugnt café i centrala Stockholm, men han bor i Handen beläget i Haninge 
kommun, söder om Stockholms kommun. Intervjun varade i cirka 25 minuter och det var 
avslappnat då vi satt och pratade lugnt över någonting att dricka. Den andra intervjun med 

1 Alla intervjupersoner går under avhandlingen under fiktiva namn med hänsyn till att de vill vara anonyma i 
undersökningen. 
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Maria, 21 år gick till på samma sätt men varade i drygt en kvart, och Maria bor i Huddinge, 
även det beläget söder om Stockholms kommun. Trots att intervjuerna tog kortare tid än vad 
jag hade tänkt mig kände jag att jag fick ut bra svar på mina frågor. Att intervjuerna inte 
varade så länge kan vara negativt i den bemärkelsen att jag kan ha missat att ställa följdfrågor 
på svaren jag fick, vilket jag kan känna att jag har till viss del i efterhand när jag har 
transkriberat intervjuerna. En anledning till att intervjuerna gick snabbt men att jag trots det 
fick ut bra svar kan jag dock tänka mig beror på att frågorna var enkelt formulerade och att 
det är ett ämne som berör alla intervjupersoner. Det är även antagligen någonting de har 
funderat kring innan intervjun tog plats. Att de fick se intervjuguiden i förväg tror jag också 
var underlättande för att svara på frågorna då de på ett ungefär visste vad de hade att vänta 
sig. 

Den tredje intervjun var med en bekant till mig, Veronica 21 år och tog plats hemma hos 
hennes föräldrar då hon befann sig där just då. Däremot var hennes föräldrar inte närvarande 
under intervjun så vi kunde genomföra intervjun ostört. Veronica bor i Gubbängen som ligger 
i Stockholms kommun södra del. Den intervjun var kortast av alla och tog knappt en kvart, 
vilket jag tror beror på att jag redan innan intervjun på ett ungefär visste vad hon skulle svara 
på frågorna och det blev då lättare att ställa följdfrågor. Som tidigare nämnt tror jag att det 
finns nackdelar med att intervjua personer man känner, dels för att det finns en risk för att 
man ställer ledande frågor eftersom man har en förväntning om vad personen ska svara. Jag 
tror även att det är svårare att ställa följdfrågor på de svar som fås eftersom att jag i alla fall i 
mitt fall inte kände behovet av att ställa följdfrågor då jag kände att jag förstod vad hon 
menade ändå eftersom att jag känner henne. Jag skulle säga att detta var den största nackdelen 
med att intervjua någon som man känner bra, men jag känner trots det att jag fick ut lika 
mycket från intervjun med Veronica som med de andra respondenterna. Den fjärde och sista 
intervjun var med Robert, 22 år och tog även den plats på ett café i ett köpcentrum i närheten 
av hans föräldrars hem där han bor i Trångsund som ligger i Huddinge kommun. Intervjun tog 
cirka 20 minuter och jag ställde fler följdfrågor på den intervjun än på dem innan vilket 
antagligen beror på att jag tog med mig följdfrågor som jag ställt på de tidigare intervjuerna. 
Trots att jag ställde många följdfrågor varade intervjun inte så länge vilket till viss del kan 
bero på att Robert var kort i sina svar, och det blev då en utmaning för mig eftersom jag var 
tvungen att gå andra vägar än intervjuguiden för att få svar på mina frågor. Exempelvis fick 
jag formulera om frågorna så de mer skulle bemöta hans sätt att prata. 

Att mina intervjuer tog plats i lugna och avslappnade miljöer tror jag var till fördel. Hade 
intervjuerna istället tagit plats i mer stressiga miljöer kunde risken funnits att 
intervjupersonerna skulle känt sig stressade att svara på frågorna, och därför kanske inte 
hunnit tänka efter ordentligt vad de skulle svara.  
 
3.5 Sammanställning av intervjuerna 
Direkt efter respektive intervju satte jag mig ner och transkriberade dem. Jag kände att jag 
ville göra det så fort som möjligt så att man skulle få med intryck och annat från intervjun 
som inte kom med på ljudinspelningen. Den stora utmaningen kom efteråt när jag skulle 
strukturera upp transkriberingarna och välja ut de viktiga delarna som jag kände att jag skulle 
ha användning av i min avhandling. Detta beskrivs ytterligare längre fram. 
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3.6 Mina egna erfarenheter och upplevelser 
Bryman (2011) talar mycket om reflexivitet och att det inom samhällsvetenskapen har olika 
betydelser. En av betydelserna av relexivitet som Bryman (2011, s. 639) tar upp lyder:  
 

En andra betydelse innebär att samhällsforskarna ska reflektera över konsekvenserna av sina metoder, 
värderingar, skevheter och beslut när det gäller den kunskap om den sociala verkligheten som de 
genererar. Något som har med detta att göra är att reflexivitet medför en sensitivitet gentemot forskarens 
kulturella, politiska och sociala kontext.  

 
Eftersom jag har en stark koppling till Stockholm och har bott där och själv fått se saker 
kopplat till bostadsbristen med mina egna ögon hade jag innan jag började med 
undersökningen bildat min egen uppfattning kring situationen. Trots att jag har försökt vara så 
neutral i min undersökning som möjligt så tror jag att min egen uppfattning kring ämnet har 
påverkat undersökningens form och tillvägagångsätt. När jag även själv som forskare passar 
in på de kriterier jag hade på mina intervjupersoner kan det bli svårt att bara hålla sig till 
rollen som forskare och vara opartiskt. Det är lätt att man dras med och sätter sig in i 
respondenternas situation för mycket och kanske ”glömmer bort” sin roll en aning. Detta kan 
vara ytterligare en anledning till att mina intervjuer inte blev så långvariga. Däremot skulle 
man kunna se det som att jag inte bara hade kunskap kring ämnet inför intervjuerna utan 
också kunskap som jag fått genom erfarenheter, vilket kan vara till fördel. 
 
3.7 Analys av material 
För att analysera det sammanställda materialet har jag använt mig av en tematisk analys 
(Bryman, 2011, s. 527-528). Detta innebär att man vid analysen lägger tyngd på vad som 
sägs, snarare än hur det sägs. I mitt fall resulterade det i olika tematiserade begrepp som jag 
fick fram genom att hitta samband intervjuerna emellan när jag transkriberade dem. Denna 
typ av utformning passade min undersökning bäst då jag även i redovisningen av teorierna har 
använt mig av liknande begrepp som jag fick fram från intervjuerna. 
 
3.8 Litteratur 
För bakgrunden i denna uppsats finns som sagt mycket skrivet material kring ämnet. Min 
största informationskälla angående bostadsbristen har varit en rapport vid namn Fokus 11 som 
är framtagen av Ungdomsstyrelsen på regeringens begäran. Syftet med rapporten är att 
analysera ungas situation på bostadsmarknaden (Ungdomsstyrelsen, 2011, s. 5). I princip all 
information jag har behövt för bakgrunden har jag hittat i Fokus 11.  

Resterande litteratur jag har använt mig av är främst böcker och artiklar som handlar om 
social identitet, utvecklingspsykologi, ungdomsutveckling och litteratur om hemmet och dess 
betydelse. Ur denna litteratur har jag främst plockat ut olika teorier om identitetsutveckling, 
om att flytta hemifrån samt betydelsen av ett hem. Alla dessa ämnesområden ansåg jag vara 
av betydelse för att kunna genomföra undersökningen och kunna svara på mina 
frågeställningar. För metoden i denna uppsats är det två böcker jag har använt mig av som har 
varit till stor hjälp, skrivna av Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2009). 
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Risken med att använda sig av sekundärdata är att det inte alltid framgår tydligt varifrån 
information och fakta i materialet är hämtat ifrån. För att undvika att använda mig av osäkra 
källor har jag endast använt mig av litteratur via universitets biblioteksdatabas. Undantaget 
för detta är de källor jag använt mig av som rör bostadsbristen. Vad gäller de dokumenten har 
jag endast använt mig av material som är statligt publicerade, vilket jag anser är pålitligt som 
källa. Detta för att statligt publicerat material är att sådant material som förhoppningsvis inte 
skulle publiceras om det inte var tillförlitligt. 
 
 
4. TEORIER 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp och beskriva de begrepp och teorier som jag anser är 
viktigast för att uppfylla syftet med min uppsats. Min ambition är att se hur man som en ung 
individ påverkas som person av att antingen ha flyttat hemifrån eller bo kvar hemma hos sina 
föräldrar. Därför har jag, som ovan nämnt valt att använda mig av teorier som rör 
identitetsutveckling, hemmets betydelse, självständighet och möjliga upplevelser kring att 
flytta hemifrån. 
 
4.1 Identitetsutveckling 
En persons identitet är någonting som signalerar vem man som person tror att man är och var 
man hör hemma (Clapham, 2002). Något som är grundläggande för identitetsutvecklingen är 
att man är en självständig individ. Identiteten är inte någonting man utvecklar helt på egen 
hand utan det handlar om samspel med andra. Hur omgivningen reagerar på våra tankar och 
handlingar påverkar i högre eller lägre grad vårt sätt att agera. Om ens uppfattningar får 
negativa reaktioner är det inte säkert att man kommer att tycka likadant i framtiden. Speciellt 
känsliga för andras uppfattningar är vi under perioder som kännetecknas av stora 
förändringar, exempelvis tonåren (Olsson & Olsson, 2000).  

I terapeutiska sammanhang talar man om utvecklingskriser. Utvecklingskriser är 
kopplade till situationer då människor går från en livssituation till en annan. Det kan handla 
om att man bryter upp från föräldrahemmet och börjar bo på egen hand, att man gifter sig 
eller blir förälder. Sådana övergångar mellan olika stadier i livet brukar röra upp känslor och 
minnen och kan på så sätt skapa kriser i människors liv (Olsson & Olsson, 2000). 

Giddens (1991) diskuterar vad självidentitet är och konstaterar att eftersom självet i sig är 
ett rätt diffust fenomen så kan självidentiteten inte vara stabil över tid. Självets identitet 
förutsätter en reflexiv medvetenhet, till skillnad från självet som ett generellt fenomen. När 
man talar om individens självmedvetande är det självidentiteten som individen är medveten 
om. Självidentiteten är därmed något som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom 
individens reflexiva handlingar. Giddens (1991, s. 101) pratar om detta: 

 
För självet är en av de fundamentala komponenterna i vardagslivet helt enkelt valet. Det finns naturligtvis 
ingen kultur som helt eliminerar valet i vardagslivet, och alla traditioner är i realiteten ett val mellan ett 
otal möjliga beteendemönster. 
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Giddens (1991) diskuterar vidare sökandet efter en självidentitet och kallar det för ett 
rent modernt problem som kanske har rötter i den västerländska individualismen. Tanken att 
varje person har en unik karaktär med specifika möjligheter är en tanke som var främmande 
för förmoderna kulturer.  Det är inte förrän uppkomsten av moderna samhällen som den 
enskilda individen hamnar i fokus. Han menar att individualitet har värdesatts i alla kulturer, 
liksom odlandet av individuella förmågor i en eller annan mening. 

 
4.2 Betydelsen av ett hem 
Jennifer Mason citeras av Smart i tidskriften Fronesis (2013, s. 108) och ger en nyanserad bild 
av hemmet: 
 

Ett komplett begrepp om hemmet bör förkroppsliga de erfarenheter som det rymmer. […] Det innebär att 
man föreställer sig hemmet som något materiellt […], som något rumsligt […], som något temporalt […], 
som något ≫metafysiskt≪ eller förbundet med ideologier och värderingar, som något socialt […]. 

 
Smart (2013) skriver att hemmet är någonting som förknippas med minnen, med relationer 
och med händelser. Dessutom att hemmets innebörd kan skifta med tiden, hemmet är inte 
oföränderligt och den speglar inte heller någon sorts biologisk längtan. Hon menar att det 
finns minst tre olika sätt att se på hemmet. Det första är att se hemmet som den plats man 
bodde under sin barndom, det andra är hemmet som ett sätt att vara och ett sinnestillstånd och 
det tredje som en plats där man har etablerat sig och känner sig väl till mods. Vad de tre olika 
betydelserna har gemensamt är att ett hem handlar om relationer. Smart menar att det som 
också är tydligt är att man kan ha mer än ett hem, även om detta i viss mån anses vara fel då 
en del människor anser att man bara har ett hem. 

Många författare refererar till relationen mellan hemmet och identiteten och/eller 
konceptet av jaget, men det är få som utvecklar och genomarbetar just den sortens 
förhållande. Vissa påstår att hemmet, som smälter samman med huset är ett uttryck och en 
symbol av jaget och att hemmet därmed representerar jaget (Mallett, 2004). Blunt och 
Dowling (2006) menar att hemmet, i kontrast till huset är fyllt med mening, minnen, känslor, 
erfarenheter och relationer i det vardagliga livet. För många människor är hemmet en plats 
fylld med tillhörighet, intimitet, säkerhet, relationer och individualitet. Genom att investera i 
sina hem utvecklar människor en känsla av vem de är och deras identitet. Det finns också 
människor som upplever utanförskap, bortstötande, fiendskap, fara och en rädsla för hemmet 
(Mee & Dowling, 2007). Som Smart skriver i Fronesis (2013, s. 111) […] har till exempel 
feminister framhållit att hemmet för många kvinnor inte alls är någon fristad, utan en plats 
där förtryck och exploatering äger rum. Feministisk forskning har anmärkt på vikten av att 
”hemkänsla” också måste ses i relation till säkerhet och trygghet i staden (Ungdomsstyrelsen 
2011).  

Valentine (2001) menar att hemmet inte bara är en fysisk plats utan också en plats fylld 
av sociala relationer. Hemmet är platsen där våra vardagsrutiner varje dag tar plats. Inte så 
förvånansvärt så tar våra hem – kanske mer än någon annan geografisk plats – upp en stor del 
av vår tid, våra resurser och känslor. Holloway och Hubbard (2001) menar att det för vissa 
geografer har blivit en grundläggande självklarhet att hemmet inte har en enkel, tydlig mening 
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som kan appliceras på alla individer men att människors erfarenheter av hushållet formas 
olika beroende på ålder, kön, klass och etnicitet. 

Holloway och Hubbard (2001) skriver att hemmet är den plats man drar sig tillbaka till, 
en plats fylld av vila och där man har mycket kontroll över vad som händer. Hemmet beskrivs 
som en plats där man kan skapa sin identitet, men hemmets mest signifikanta betydelse är att 
det är en privat plats där folk kan vara vem de vill och göra vad de vill utan störningar utifrån. 
Samtidigt som hemmet oftast är en plats fylld av säkerhet kan det samtidigt upplevas som en 
begränsning. Exempel på det är att det kan vara mycket eftertraktat med eget utrymme i 
hemmet eftersom man ofta delar boende med någon annan. 

 
4.3 Hur hänger hemmet och identiteten samman? 
Holloway och Hubbard (2001) skriver att när humanistiska geografer tittar på den mänskliga 
miljön ser de sambandet mellan att platser där folk bor även är de platser som är 
meningsfulla. Detta samband kan ses som ett sätt att knyta samman platsers betydelse till 
förståelsen av människan. Att göra en plats meningsfull gör att den på något sätt tillhör oss. 
Därmed blir meningsfulla platser en del av de vi är, sättet vi förstår oss själva och 
bokstavligen, vår plats i världen. Med andra ord spelar våra meningsfulla relationer till 
hemmet en viktig roll när det gäller formandet av vår identitet. Författarna menar vidare att 
hemmet blir någonting människor investerar i samtidigt som det fungerar som en plats präglat 
av identiteter för de som bor i hemmet. 

Kulturgeografen Andy McDowell beskriver i Fokus 11 (Ungdomsstyrelsen, 2011) 
hemmet som en plats för levda relationer, som en länk mellan de materiella aspekterna av 
bostaden och samhället. Det egna boendet beskrivs för de unga som en mycket viktig markör 
för att bli en självständig vuxen. Drömmen om ett eget hem kretsar snarare kring 
vuxenblivande aspekter än kring materiella. Hur bostaden ser ut och vad den har för standard 
har mycket liten betydelse i jämförelse med själva upplevelsen kring att flytta hemifrån och 
steget som tas mot vuxenlivet (Ungdomsstyrelsen 2011). 

 
4.4 Självständighet 
Man brukar skilja mellan tre olika typer av självständighet. Den känslomässiga 
självständigheten handlar om att man är känslomässigt oberoende av sina föräldrar vilket från 
föräldrarnas håll kan uppfattas som avståndstagande fastän tonåringarna innerst inne 
fortfarande kan vara stark beroende av föräldrarna. Självständighet i handling handlar om 
förmågan att fatta självständiga beslut och att på ett självständigt sätt genomföra dem. Den 
värderingsmässiga självständigheten innebär ungdomarnas förmåga att bygga upp en egen 
moraluppfattning. Kriterium för att lyckas med det är att man måste göra sig oberoende av de 
regler, normer och värderingar som varit dominerande under uppväxten. Det kan innebära att 
man som ungdom ifrågasätter och överger en del av föräldrarnas uppfattningar och skapar 
sina egna uppfattningar (Olsson & Olsson, 2000). 
 
4.5 Att flytta hemifrån 
Det finns inte mycket litteratur skrivet kring att flytta hemifrån och jag utgår därför från 
Schultz Larsens teorier kring det. Att bryta upp från sitt föräldrahem innebär för många 
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ungdomar en stor förändring som kan upplevas både som befriande och skrämmande. 
Befrielsen ligger i att världen öppnar sig och att man kommer ifrån familjelivets eventuella 
problem. Det kan också upplevas som skrämmande eftersom att man då själv ska fatta 
avgörande beslut som kommer forma ens framtid och helt och hållet stå på egna ben. Frågor 
och tankar som kommer upp kan vara: Vilket yrke ska jag välja? Har jag valt rätt utbildning? 
Ska jag ut och resa och se världen? (Schultz Larsen, 1992). 

Det är vanligt för en del ungdomar att känna ensamhet i denna övergångsfas från 
föräldrahemmet till eget boende. Den nya friheten från föräldrarna kan snabbt övergå till en 
tomhetskänsla. Det är en ny upplevelse att vara ensam hemma och det kan också kännas som 
en utmaning att knyta kontakter med nya människor. Sökandet efter en partner blir för många 
det viktigaste under denna fas (Schultz Larsen, 1992). 
 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp och behandla det viktigaste som framkom av mina 
intervjuer. För att få en större helhetsbild har jag valt att i detta kapitel behandla både 
resultatet från min undersökning, samt att knyta an den till den teori som använts som grund 
för uppsatsen. 
 
5.1 Intervjupersonernas bostadssituation 
David är 23 år och bor idag själv i andrahand i en bostadsrätt på cirka 60 kvadratmeter i 
Handen. Bostaden har han fått via en annons på Blocket, vilket han anser var tur med tanke på 
att det är svårt att få tag på bostad. David försökte först söka lägenhet via bostadsförmedlingar 
men insåg när han kollade statistik att man måste ha stått i kö runt sju år eller ännu längre för 
att kunna få en bostad. Han är nöjd med att ha sitt eget boende men tycker att lägenheten är 
för dyr och stor och han skulle gärna ha ett mindre boende med billigare hyra. Detta är 
däremot svårt att hitta på grund av bostadsbristen. Hyran ligger på cirka 6000 kronor per 
månad vilket han anser är för dyrt, och det är svårt att få vardagen att gå runt pengamässigt. 
För att kunna betala hyran har han fått ta av sina sparpengar. Nu läser han fristående kurser 
och jobbar nästan heltid, vilket underlättar för att kunna betala hyran till skillnad från förut 
när han jobbade extra. När jag frågar honom hur det känns att så mycket pengar går åt hyran 
får jag som svar att det svider varje månad. 

Veronica är 21 år gammal och bor i en bostadsrätt med sin pojkvän i Stockholms 
närförort. Hon är idag nöjd med sin boendesituation och skulle inte vilja ha så mycket 
annorlunda. Detta är det fjärde boendet hon flyttar till sedan hon flyttade hemifrån. Våren 
2012 flyttade hon och hennes pojkvän till en hyresrätt som de hade i andrahand i cirka ett 
halvår. Sedan flyttade de till en annan lägenhet i närheten som de bodde tre månader i och 
därefter till en andrahandslägenheten i Bromma som de bodde ungefär ett halvår i. Efter att de 
hade fått prova på att bo själva, och dels för att de var trötta på att bo i osäkra 
andrahandslägenheter bestämde de sig istället för att köpa en bostadsrätt. Att både Veronica 
och hennes pojkvän har heltidsjobb underlättade möjligheten för dem att köpa en bostadsrätt. 
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Robert är 22 år och bor med sin mamma och pappa på skilda håll, de bor cirka 20 minuter 
från varandra. Han är inte riktigt nöjd med sin boendesituation som den är idag och skulle 
helst vilja flytta hemifrån. Robert håller på att söka lägenheter vilket han har gjort i drygt ett 
år, och det är hyreslägenheter han främst söker efter. Han skulle helst vilja få ett 
förstahandskontrakt via en bostadsförmedling men de gånger han har sökt har han stått så 
långt ner i bostadskön så han ser inte möjligheten att få en bostad via den vägen förrän om 
några år. 

Maria är 21 år och bor fortfarande hemma med familjen i en villa. Hon är nöjd med sin 
boendesituation som den är nu med tanke på omständigheterna och hon syftar då på 
bostadssituationen i Stockholm och de skyhöga priserna för att kunna flytta hemifrån. Hon 
studerar vilket gör det extra svårt med ekonomin, då lånet inte täcker allting. Hon anser att det 
optimala skulle vara att bo närmare centrum, antingen själv eller med någon kompis, men 
ändå ha ett eget boende. 

 
5.2 En typisk vardag 
För att få en bild av hur vardagen kan se olika ut beroende på om man fortfarande bor hemma 
hos sina föräldrar eller inte bad jag intervjupersonerna att beskriva en typisk vardag, och 
föreslog att de skulle beskriva dagen innan intervjuerna tog plats, från det att de vaknade till 
att de gick och la sig. 

David beskrev sin dag som att han gick upp runt niotiden, åkte till gymmet och tränade, 
åkte hem och lagade och åt mat. Ibland handlar han även mat på vägen hem vid behov. Efter 
det städade han toaletten och badrumsskåpet innan han åkte till jobbet vid två, kom hem från 
jobbet vid halv elva då han åt mat och sedan gick och la sig. Veronicas dag såg ut som 
följande att hon gick upp vid halv sju, sju, åt frukost och gjorde sig redo för jobbet. Efter 
jobbet tränade hon och därefter handlade hon mat innan hon åkte hem, vilket hon och hennes 
pojkvän brukar dela upp. Hemma lagade hon mat och diskade undan tillsammans med sin 
pojkvän och tittade därefter på TV innan de tog en promenad, därefter gick de och la sig. 

Marias dag började med att hon vaknade och åt frukost innan hon skyndade iväg till 
skolan där hon var fram till sju på kvällen. Efter det åkte hon hem och hennes familj hade 
redan ätit som oftast är fallet när hon kommer hem lite senare, och hon värmde därför maten 
som stod färdig på bordet. Maten åt hon uppe på sitt rum och därefter gick hon in i 
vardagsrummet och sa hej till sina föräldrar, gick tillbaka till sitt rum och studerade lite till 
innan hon gick och la sig. Roberts dag såg ut så att han gick upp vid fem på morgonen och 
åkte därefter till jobbet. Han kom hem runt fyra då han åt mat som någon av hans föräldrar 
hade lagat, men ibland lagar han något själv av de varor som finns hemma. Efter det åkte han 
till träningen, sedan tillbaka hem för att sova. 
 
5.3 Vad innebär ett hem? 
Begreppet hem har varit viktig för syftet med denna uppsats. Dels för att ett hem bör vara en 
självklarhet för alla människor men också för att man bör trivas i sitt hem då det är platsen 
man spenderar mestadels av sin tid på. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur unga 
vuxna som inte har möjlighet att flytta hemifrån påverkas av detta och hemmet har då varit en 
central punkt. Främst för att det är hemmet som är den geografiska platsen som analyseras, 
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men också för att det förhoppningsvis är ett hem de unga flyttar från och till när de flyttar 
hemifrån. Mycket litteratur kring hemmet finns skrivet och jag har främst valt att använda 
mig av litteratur som rör vad hemmet har för betydelse. För att tydliggöra hur denna litteratur 
kommer till användning i min undersökning kommer nedan en sammanfattning av teorierna 
kring hemmet som beskrevs utförligare i kapitel tre. 

Denna litteratur har främst innefattat att hemmet är fyllt av relationer, men även att det är 
ett uttryck och en symbol av jaget samt att man kan ha mer än ett hem. Förutom att det är en 
plats fylld med bland annat tillhörighet, intimitet, säkerhet och individualitet finns det också 
människor som upplever utanförskap, bortstötande, fiendskap, fara och en rädsla för hemmet. 
Hemmet beskrivs även som en plats man drar sig tillbaka till, som är fylld av vila och där man 
har kontroll över vad som händer. Förutom de känslor som hemmet ger beskrivs det som en 
plats där man kan skapa sin identitet. I mina intervjuer har jag försökt att se om jag hittar 
något samband mellan vad intervjupersonerna ansåg vad ett hem var och hur ett hem beskrivs 
utifrån litteraturen jag har använt mig av. 

Ett nyckelord som har framkommit från intervjuerna gällande vad ett hem betyder och 
vad det ska innefatta är trygghet. Både David och Veronica som har flyttat hemifrån anser inte 
att deras nuvarande hem är deras enda hem, utan de kallar även sitt föräldrahem för hem och 
anser därför att de har två hem. Smart (2013) skriver att det är tydligt att man kan ha mer än 
ett hem men att många anser att det är fel att säga att man har två hem.  Det kan tänkas att de 
som anser att man bara kan ha ett hem inte kände sig hemma antingen i sitt föräldrahem eller i 
sitt nuvarande hem och av den anledningen anser att man endast kan ha ett hem. 

För David var det viktigt med egenskapandet i hemmet, att man ska kunna skapa sitt eget 
hem och ha sina egna regler och förutsättningar. Veronica lägger stor vikt på att man ska 
känna att ”det är här jag bor” så fort man kliver in genom dörren och att det inte ska kännas 
som ett tillfälligt boende, samt att det ska vara en plats man längtar till. Anledningen till att 
hon värderar detta högre än de andra intervjupersonerna beror antagligen på hennes tidigare 
boenden då hon varit tvungen att flytta runt mycket och aldrig riktigt känt sig ”hemma” där 
hon bott. Robert värdesätter att hemmet ska ha allting man vill ha medan Maria nämner 
familjen som det viktigaste, samt att man ska kunna känna sig bekväm i sig själv i sitt hem. 

Vad som framkommer från denna undersökning är att dessa unga vuxna främst ser 
hemmet som någonting man ska känna sig bekväm och trygg i, samt att man ska få bestämma 
sina egna regler och förutsättningar för hemmet. Både Smart (2013) och Blunt och Dowling 
(2006) framställer relationer, känslor och minnen som de viktigaste faktorerna för ett hem 
vilket det kan anses bli när man är lite äldre och börjar skaffa seriösa förhållanden och familj. 
När man är i den åldern som intervjupersonerna är i kan det dock tänkas att det precis som de 
säger främst handlar om steget mot att bli vuxen och det faktum att man har en egen bostad, 
snarare än vad bostaden inrymmer. Kulturgeografen Andy McDowell diskuterar just detta, att 
det egna boendet beskrivs för de unga som en mycket viktig markör för att bli en självständig 
vuxen. Drömmen om ett eget hem kretsar snarare kring vuxenblivande aspekter än kring 
materiella. Hur bostaden ser ut och vad den har för standard har mycket liten betydelse i 
jämförelse med själva upplevelsen kring att flytta hemifrån och steget som tas mot vuxenlivet 
(Ungdomsstyrelsen 2011).  
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Friheten som kommer av att ha ett eget hem och känslan att vara själv och fri från 
föräldrarna var viktig enligt David medan Maria värdesätter tryggheten i att ha en familj i 
hemmet. Dessa två syner på hemmet kan ses som motsättningar men även som att de är 
sammankopplade. Tryggheten ligger i att ha folk och sin familj runt sig, och friheten i att 
bryta sig loss från att bo hos föräldrarna och bo ensam. Samtidigt som Maria ser det som en 
trygghet att bo hemma hos sina föräldrar har även hon en önskan om att flytta hemifrån och få 
uppleva friheten av att bo själv och bli vuxen. Trots att trygghet och frihet kan ses som 
motsatser kan det anses att det ena inte kan utesluta det andra. Det som både Veronica och 
David upplevde efter att de flyttade hemifrån var friheten att bo själv men att familjen alltid 
finns kvar som en trygghet, därav deras känsla kring att ha två hem. 
 
5.4 Upplevelser kring att flytta hemifrån 
Både David och Veronica flyttade enligt de själva hemifrån i ganska tidig ålder, David när 
han var 20 år och Veronica var 19 år gammal. David hade en önskan om att flytta hemifrån 
redan när han var 17, 18 år men det var inte möjligt eftersom att han fortfarande gick i 
gymnasiet och det var i princip omöjligt att få tag på en lägenhet. Hade möjligheten att flytta 
hemifrån funnits redan då hade han tagit den. Han flyttade alltså hemifrån 2-3 år efter han 
hade velat och beskriver därför flytten hemifrån som en frihetskänsla: 
 

Det var en frihetskänsla, det var som att bli helt själv. När jag gjorde lumpen skötte jag allting själv, när 
jag sedan flyttade hem igen så klättrade jag på väggarna för jag ville inte bo hemma då. När jag sedan 
fick lägenheten var det som en frihetskänsla att känna det här är mitt, jag bestämmer själv, ren 
frihetskänsla. Man kunde sätta sig ner i soffan och känna sig helt lättad och tänka det här är mitt, jag 
bestämmer, det var riktigt skönt ska jag säga. 

 
Här blir det tydligt att frihetskänslan är sammankopplad med att flytta hemifrån. Trots att man 
som ung är i vuxen ålder när man bor hemma hos föräldrarna är det antagligen i många fall så 
att man inte känner att man bli fri förrän man faktiskt flyttar hemifrån. I Davids fall blev 
frihetskänslan extra tydlig eftersom att han hade bott hemifrån en period när han gjorde 
lumpen och sedan tvingades flytta hem till sina föräldrar igen när han var klar. När han gjorde 
lumpen fick han känna på hur det var att klara sig själv och sköta allting själv och fick då 
smaka på friheten från föräldrarna.  

Den största nya upplevelsen med att flytta hemifrån enligt David var att man alltid måste 
betala hyra och varje månad tänka […] hur mycket tjänar jag? Hur mycket får jag in? Hur 
mycket kostar hyran? Kommer jag ha råd att betala den? Vad kan jag göra resten av 
månaden? Han beskriver det som att det alltid är någonting att tänka på, att samtidigt som 
tryggheten med ett eget boende finns där så är det istället en ständig oro kring hur han ska 
klara av att betala hyran varje månad. 

Veronica hade enligt henne själv tur med sitt första boende och behövde inte leta efter det 
utan hon fick erbjudandet via en kollega på jobbet. Innan det hade hon inga tankar på att flytta 
hemifrån utan såg det mest som en bra möjlighet att prova på att bo själv. Hon tycker att det 
nu i efterhand var en stor omställning att flytta hemifrån men hon tänkte inte så mycket på det 
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innan, kanske till viss del för att det inte gick så lång tid från det att hon och hennes pojkvän 
tackade ja till det att de flyttade in. Omställningen hon syftar på handlar om att: 
 

[…] man måste ta ett helt annat ansvar, att ha koll på logistiken, handla mat, planera och sådant som ens 
föräldrar har skött förut som man kanske inte har tänkt på så mycket. Så det var ju en omställning, och att 
man flyttar ihop med någon också. 

 
Olsson och Olsson (2000) pratar om självständighet, vilket handlar om förmågan att fatta 
självständiga beslut och själv genomföra dem, precis som Veronica uttrycker det. När man 
flyttar hemifrån är det lätt att man tar efter sina föräldrars uppfattning om hur saker ska 
fungera i hemmet och måste då som Olsson och Olsson (2000) diskuterar bilda en 
moraluppfattning och göra sig oberoende av de regler, normer och värderingar som varit 
dominerande under uppväxten. Detta kan vara svårt då man under hela uppväxten har lärt sig 
att tänka på ett visst sätt och det kan tänkas att det även är svårt att bilda sina egna 
uppfattningar kring hur saker och ting ska fungera förrän man flyttar hemifrån. Här kan det 
tänkas att David redan när han bodde hos sina föräldrar hade en annan uppfattning och andra 
värderingar kring till exempel regler i hemmet men även annat, och att det var delvis därför 
han tidigt hade en önskan om att flytta hemifrån. Veronica däremot hade ingen större önskan 
om att flytta hemifrån innan hon gjorde det och det kan tänkas att hon därför till viss del 
delade uppfattningar, värderingar, regler och normer med hennes föräldrar. Jag blev nyfiken 
på att veta om detta var fallet och jag kontaktade henne i efterhand för att ställa just denna 
fråga. Som svar fick jag att hon i stort sett delar uppfattning med hennes föräldrar om hur 
saker ska fungera i hemmet. Exempelvis prismedvetenheten vad gäller inhandling av varor 
och dylikt är någonting som hon sköter på samma sätt som hennes föräldrar. Däremot finns 
det saker som skiljer vad gäller hanteringen av sysslor i hemmet men hon tycker i stort sett 
som sina föräldrar. Detta bildar en möjlig teori om att man kan ha en mindre längtan att flytta 
hemifrån om man delar samma uppfattningar, värderingar, regler och normer som sina 
föräldrar i hemmet. 

Maria och Roberts förväntningar inför att flytta hemifrån handlar främst om att ta steget 
mot att bli vuxen på riktigt. Maria säger att nu när hon bor hemma hos sina föräldrar så 
förlitar hon sig på att de fixar saker. Hon behöver exempelvis inte tänka på att laga middag 
eller ens handla mat för att ha mat hemma. Hon är van vid att ha en stor familj och tror att det 
skulle kännas lite ensamt och konstigt att bo själv då hon inte tycker om att komma till ett 
tomt hus, men hon skulle ändå tycka att det är skönt att ha sitt eget boende där man kan 
bestämma allting själv.  

Som Schultz Larsen (1992) pratar om är det vanligt för en del ungdomar att känna 
ensamhet när de flyttar hemifrån, vilket Maria är rädd för. Detta beror till viss del på att hon 
är van vid att ha en stor familj och det kommer antagligen att bli en stor omställning för 
henne. Det finns som sagt inte mycket litteratur skrivet kring att flytta hemifrån men enligt 
Schultz Larsen kan det för många ungdomar upplevas som både befriande och skrämmande. 
Detta kan appliceras på Marias situation då hon ser fram emot att flytta hemifrån samtidigt 
som hon tycker att det ska bli skrämmande att bo ensam. 
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Maria menar att det är fortfarande hennes föräldrars hus hon bor i och bara för att hon är 
vuxen är det inte okej att komma och gå som man vill utan att man måste respektera 
föräldrarnas regler mer eller mindre. Skulle hon däremot flytta till egen bostad skulle hon 
kunna göra vad hon vill på sina egna villkor utan att behöva tänka på någon annan. Detta 
menar hon är en av de större skillnaderna som skulle bli om hon flyttade hemifrån. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att frihetskänslan som David kände tillsammans med 
att bli vuxen som Maria och Robert hade en önskan om är sammankopplat med det faktum att 
man flyttar hemifrån. Att bli vuxen och att känna sig fri kan ses gå hand i hand vilket inte är 
så konstigt med tanke på att när man inte är vuxen får man oftast inte ta sina egna beslut, 
därför är friheten en viktig grundpelare i definitionen av att bli vuxen. 
 
5.5 Hur nära relationer påverkas 
Både David och Veronica anser att de har fått en bättre relation till sin familj sedan de flyttade 
hemifrån. I Davids fall har han fått en mycket bättre relation till sin mamma och sina syskon 
sedan han flyttade hemifrån, men har helt tappat kontakten med sin pappa. Relationen till 
övriga familjemedlemmar har däremot förbättrats och de har nu alla en planerad träff varje 
söndag där de ses och umgås. För familjen blir de här träffarna viktiga eftersom att de inte ses 
så ofta och David ser nu fram emot att träffa sin familj, det är mer skönt och roligt nu jämfört 
med när han bodde hemma. Även hans relation till kompisarna har ändrats. I och med att han 
bor ensam så söker han sig mer utåt för att få social kontakt. När han bodde hemma var det 
alltid folk runtomkring honom. 

Veronica beskriver relationen till familjen som mer vänskaplig än när hon bodde hemma: 
 

Förut såg man dem väldigt mycket som ens mamma och pappa och att man störde sig på de och att tjatade 
mycket, men nu blir det mer en annan sak när man kommer och hälsar på. Det blir mer trevligt på ett sätt. 

 
Vad gäller relationen till kompisar kan hon inte märka någon markant skillnad annat än att 
man kan ses hemma i sin egen bostad istället för hos sina föräldrar. Relationen till hennes 
pojkvän har blivit närmre eftersom de bor tillsammans och man då måste vara mer öppen. 

Maria tror att hon skulle få en tajtare relation till sin familj om hon flyttade hemifrån. 
Hon har tidigare bott utomlands ett halvår och säger att hon då sökte sig tillbaka till sina 
föräldrar på ett mer kvalitativt sätt. Med detta menar hon att när hon pratade med sin familj 
fick hon ut mycket mer av konversationerna. Nu är det mer att jag kommer hem sent från 
skolan, värmer min mat och går till mitt rum, jag träffar och pratar inte mycket med dem alls, 
jag är ändå mycket för mig själv. Hon tror även att hon skulle få en bättre relation till sina 
kompisar om hon flyttade hemifrån då hon skulle träffa dem oftare och bjuda över dem mer.  

Robert tror inte att hans relation till föräldrarna skulle ändras så mycket mer än att man 
inte träffas och pratar varje dag, utan istället hälsar på. Däremot tror han att relationen till 
kompisarna skulle blir närmre då han själv skulle kunna välja vad han vill göra och bjuda över 
kompisarna oftare utan att behöva ta hänsyn till föräldrarna. 

Slutsatsen man kan dra av relationerna till intervjupersonernas närstående är att den 
förbättras när man flyttar hemifrån. Smart (2013) pratar om att det viktigaste i hemmet är 
relationer men man kan då vända på det och se det som att när man flyttar hemifrån så blir 
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relationerna utanför hemmet till familjemedlemmar och vänner viktigare och förbättras. Detta 
på grund av att man då inte kan ta varandra för givet utan måste söka sig utåt för att behålla en 
god relation. Giddens (1991) diskuterar att den enskilda individen hamnat mer i fokus i det 
moderna samhället. Detta kan anses vara en stor anledning till att man får en bättre relation 
till exempelvis ens föräldrar efter att man flyttar hemifrån. Det kan tänkas att man känner sig 
för vuxen för att bo hemma när man är i den åldern, och det faktum att man i vissa fall inte 
har möjlighet att flytta hemifrån påverkar de nära relationerna negativt. 

Den första av de tre olika typerna av självständighet som Olsson och Olsson (2000) 
nämner är den känslomässiga självständigheten som innebär att man är känslomässigt 
oberoende av sina föräldrar. När man flyttar hemifrån kan det tänkas att man blir mer 
känslomässigt beroende av föräldrarna för att man inte tar varandra för givet lika mycket. 
Eftersom att det är vanligt för många unga som flyttar hemifrån att känna sig ensamma i 
början kan även det vara en anledning till att man blir mer känslomässigt beroende av 
föräldrarna, och därför försöker skapa nya band till dem. Det kan anses att man som ung är 
känslomässigt beroende av föräldrarna även om man fortfarande bor hemma som i Maria och 
Roberts fall, men att det då inte är någonting man reflekterar särskilt mycket över. Att man är 
beroende av föräldrarna när man bor hos dem på något annat sätt än känslomässigt är möjligt. 
Vad gäller hushållssysslor och allt jobb som görs i hemmet är det möjligt att man som ung är 
mer beroende av att föräldrarna utför dessa sysslor än vad man är medveten om. Hur beroende 
man är av detta är antagligen lättast att inse efter att man har flyttat hemifrån och tvingas göra 
dessa sysslor helt på egen hand. 

Veronica och David beskriver relationen till föräldrarna som mer vänskaplig sedan de 
flyttade hemifrån att och att de nu ser fram emot att träffa föräldrarna eftersom att de inte gör 
det så ofta. När man bor hemma blir rollerna som föräldrar och barn extra tydliga eftersom att 
man som barn trots allt bor hemma hos föräldrarna och måste respektera vad de säger och 
tycker. Denna relation kvarstår självklart i de flesta fall när man flyttar hemifrån men att den 
blir mer vänskaplig tror jag är otroligt viktigt för att man som individ ska kunna bryta sig loss 
från föräldrarna och bli mer självständig. 
 
5.6 Identitet 
Holloway och Hubbard (2001) skriver att hemmet är en plats där man kan skapa sin identitet, 
vilket tyder på att hemmet och identiteten är sammankopplade. Av den anledningen ska jag 
försöka kartlägga mina intervjupersoners koppling mellan hemmet och deras identitet. 

Veronica tycker att hon är samma person som hon var innan hon flyttade hemifrån och att 
hennes identitet därför inte ändrades på det sättet men däremot menar hon att hon har mognat 
mycket sedan hon flyttade hemifrån och tar mycket mer ansvar än innan. David anser inte att 
hans identitet ändrades efter att han flyttade hemifrån eftersom han ändå var helt självgående 
och skötte alla sina vardagliga sysslor själv när han bodde hos sina föräldrar. Anledningen till 
att han fortfarande bodde hemma var för att han inte hade någon annanstans att bo. Det 
handlar egentligen inte om att ändra sin identitet, utan det handlar snarare om att se sig själv 
på ett nytt sätt efter att man upplever nya erfarenheter. Dessa nya erfarenheter man som ung 
får när man flyttar hemifrån gör möjligtvis att man ser sin identitet som mer mogen och 
vuxen, som i Veronicas fall. 
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Olsson och Olsson (2000) skriver att det är grundläggande för identitetsutvecklingen att 
man är en självständig individ, vilket kan tänkas att man på ett sätt inte blir förrän man flyttar 
hemifrån och lär sig att klara sig själv. Detta för att man är både känslomässigt beroende och 
beroende på andra sätt av sina föräldrar när man bor hos dem. Att man är beroende av dem 
kan tänkas indikera att man inte är helt självständig, men detta gäller inte i alla fall. 

Att Veronica anser att hon är samma person nu som hon var innan hon flyttade hemifrån 
men att hon har mognat och utvecklats mycket som person är en del av identitetsutvecklingen. 
David däremot ser som sagt inte någon skillnad på sin identitet eller självständighet nu 
jämfört med när han bodde hemma. Detta är olika från person till person och handlar 
antagligen om vad man hade för förutsättningar i sitt föräldrahem. Det skulle kunna vara så att 
Davids föräldrar ansåg att han borde bli mer självständig hemma genom att ta mer ansvar 
eftersom att han var i vuxen ålder, eller så kan det vara så att David själv kände att han ville 
börja ta mer ansvar hemma eftersom att han var vuxen, och det faktum att han ville flytta 
hemifrån redan när han var 17, 18 år hänger möjligtvis ihop med detta. 

Även Maria ser sig själv som ansvarstagande trots att hon bor hemma och vill mer se det 
som att hon är inneboende hos sin familj, då hon betalar en mindre hyra och betalar sina egna 
räkningar. Det hon inte har ansvar för själv hemma är matlagning och inhandling av mat. 
Marias båda föräldrar kommer från Kina och på frågan om hur hon upplever att hon 
fortfarande bor hemma är svaret: 

 
Det är inte världens grej för mig för jag är uppvuxen i en annan kultur. Det är jättevanligt i Kina att man 
bor kvar hemma tills man har tagit sin examen och sen att man börjar jobba och inte förrän då börjar 
flytta hemifrån, så för mig känns det inte alls konstigt att jag bor hemma. Men jag har många kompisar 
som tycker det är konstigt att jag fortfarande bor hemma eftersom jag är 21 år och inte alls är 
ansvarstagande, men för mig är det jättenaturligt. 

 
Maria tror att hennes inställning till att flytta hemifrån är stark påverkad av kulturen hon vuxit 
upp i. Hon menar att för svenskar är det naturligt och oftast självklart att man ska flytta 
hemifrån när man blivit vuxen, medan det för dem som kommer från till exempel asiatiska 
kulturer är självklart att man bor kvar hos sina föräldrar tills man tagit sin examen. Hon har 
som mål att flytta hemifrån om ett år trots att hon inte har studerat klart då. Hon tror att en 
stor anledning till detta är för att hon är påverkad av den svenska kulturen. Att många av 
Marias kompisar anser att det är konstigt att hon fortfarande bor hemma hos sina föräldrar är 
ingenting hon bryr sig om i större mening. Hon tror att hon skulle tycka att det kändes mer 
jobbigt om det inte var så att hon själv tycker det är så pass naturligt att bo kvar hos sina 
föräldrar. 

Precis som Giddens (1991) skriver finns det ingen kultur som eliminerar valet i 
vardagslivet men olika traditioner skapas utifrån beteendemönster och olika förutsättningar. 
Maria säger att det är vanligt i Kina att man bor hemma tills man tagit sin examen men hon 
säger att hon är påverkad av vad Giddens (1991) kallar för den västerländska individualismen. 
Att sökandet efter en självidentitet är ett modernt problem håller jag med om och det är på 
senare tid det har blivit vanligare och viktigare för den unga individen att hitta sig själv 
relativt tidigt i livet. Detta kan bero på att det idag finns mer valmöjligheter vad gäller både 
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vad du vill arbeta med, vad du vill studera men också var du vill göra det någonstans. I dagens 
moderna samhälle finns det större utbud och det är enklare att förflytta sig snabbt och långt, 
vilket också ökar valmöjligheterna att skapa sin egen identitet och vara sin egen individ. Detta 
främjar att människan då får större chanser att bosätta sig där man trivs bäst och känner att 
man passar in i störst mån. 

Robert känner att det börjar bli jobbigt att han fortfarande bor hemma med tanke på hans 
ålder då han känner att han är för gammal för det. Han anser att hans identitet skiljer sig från 
kompisar som har flyttat hemifrån på det sätt att han inte känner sig lika fri att till exempel 
bjuda hem kompisar till sig när han vill. När frågan ställs hur han tror att han uppfattas av sina 
kompisar som redan flyttat hemifrån svarar han att han inte tror att de tycker att det är så 
konstigt då de själva är medvetna om hur svårt det är att få tag på bostad. 

 
 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Som nämnt innan leder bostadsbristen i Stockholm till att många unga vuxna som har en 
önskan om att flytta hemifrån inte har möjlighet till det. Syftet med denna uppsats var att 
undersöka problematiken med bostadsbristen på en mikronivå, och se hur den påverkar dessa 
unga individer genom att se det genom deras ögon. Detta skulle uppnås genom att jämföra 
upplevelser från unga vuxna som ännu inte har flyttat hemifrån med upplevelser från unga 
vuxna som har flyttat hemifrån. För att klargöra syftet med uppsatsen formulerades tre 
frågeställningar. Den första frågeställningen löd vilka nya upplevelser och erfarenheter får 
man när man flyttar hemifrån? Efter att ha genomfört undersökningar kan det sammanfattas 
som att de mest omfattande nya erfarenheterna och upplevelserna i samband med att flytta 
hemifrån handlar om vardagliga sysslor. Förutom de vardagliga sysslorna handlade mycket av 
omställningen om att lära sig att planera. Dels att planera saker såsom inhandling av mat men 
också att behöva planera hur ekonomin ska gå ihop både för hyra och andra nödvändigheter. 
Eftersom att det generellt sett är dyrare att bo i Stockholm än i andra städer runtom i Sverige 
blir det en extra utmaning att klara sig ekonomiskt. Att flytta hemifrån och tvingas fundera 
kring detta kan på ett sätt vara bra då unga tvingas bli medvetna om sin ekonomi för att 
överhuvudtaget kunna betala hyra eller handla mat. Detta i sig är ett steg mot att bli vuxen, 
som respondenterna ansåg viktigt, och de unga blir mer ansvarstagande eftersom de behöver 
sköta sin ekonomi helt själv. Förutom omställningen med vardagliga sysslor, planeringen och 
den ekonomiska sitsen de hamnat i har det visat sig att flytten hemifrån kan kännas som en 
frihetskänsla. Frihetskänslan handlar främst om att de får känna att de har sitt eget boende 
med sina egna regler och att det är en plats där de unga kan skapa sina egna förutsättningar. 
Förutom detta fanns det även en oro över att känna tomhet och ensamhet vid flytten hemifrån.  

Hur definierar unga vuxna ett hem? Detta var den andra frågeställningen som 
formulerades för uppsatsens syfte och svaren på denna fråga var bland respondenterna 
varierande. Det som ett hem främst ska innefatta är trygghet. Förmågan att kunna vara sig 
själv i sitt hem värderas högt samt egenskapandet, att kunna skapa sitt eget hem och att det 
ska vara en plats att längta till. Trots flytten hemifrån till sin egen bostad och sitt eget hem 
känns även ens föräldrahem som sitt hem, som ett slags andra hem. Familjen nämndes också 
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som viktig för hemmet men är nog främst det för de unga som fortfarande bor hemma. Efter 
att man som ung flyttat hemifrån är familjen också viktig men inte en lika viktig punkt i 
hemmet utan då är det snarare relationen och kontakten till familjen som är viktig. 

Den tredje frågeställningen var hur påverkas ungas identitet av att ha ett eget hem? Även 
en del olika svar på den frågan sållades fram. Ingen av respondenterna som har flyttat 
hemifrån ansåg att deras identitet ändrades efter att de flyttade till en egen bostad men 
däremot att de mognade som personer och blev mer ansvarstagande. Att vara en självständig 
individ är grundläggande för identitetsutvecklingen och undersökningarna visar att unga inte 
blir helt självständiga förrän de flyttar hemifrån. Det är inte förrän flytten hemifrån som unga 
blir ansvarstagande gällande alla vardagssysslor, även om de gör vardagliga sysslor när de bor 
hemma hos sina föräldrar. Då en del unga vuxna tvingas bo kvar hemma på grund av 
bostadsbristen leder det till att de kan känna att det är jobbigt för sin identitet med tanke på 
deras ålder och det faktum att de vill flytta hemifrån.  Det finns teorier om att identiteten och 
den självständiga individen är ett modernt problem som har rötter i den västerländska 
individualismen. Jag skulle dock inte kalla identitet och den självständiga individen för ett 
problem, som Giddens (1991) gör. En av respondenternas föräldrar är från Kina och hon 
känner att hennes identitet har skapats som en blandning mellan hennes föräldrars kultur och 
den svenska kulturen. I Kina är det vanligt att bo kvar hos sina föräldrar tills man har tagit sin 
examen, men hon har trots det som mål att flytta hemifrån innan det. Detta eftersom att hon är 
påverkad av den svenska kulturen och att det nästan är lika självklart här att man ska flytta 
hemifrån som ung vuxen som det är i Kina att inte flytta förrän man har studerat klart. Dessa 
teorier och skillnader mellan Sverige och Kina går inte att tillämpa som utgångspunkt, utan 
även detta kan variera i stort och detta är bara ett exempel utifrån en persons synpunkt. 

Att flytta hemifrån när man själv önskar och känner sig redo för det är någonting de flesta 
drömmer om. Det är ett stort steg för de flesta och innebär för många unga att man äntligen 
tar det stora klivet mot att bli vuxen och helt får klara sig på egen hand. Vad denna studie 
sammanfattningsvis har visat är att bostadsbristen i Stockholm har en negativ påverkan på de 
unga vuxna som tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar trots att de har en önskan om att 
flytta hemifrån. Detta är en liten studie jämfört med antalet ungdomar som faktiskt befinner 
sig i denna situation i Stockholm och kan därför inte appliceras på alla. De unga jag har träffat 
och som fortfarande bor kvar hemma har en längtan att få tag steget ut i vuxenlivet genom att 
skaffa en egen bostad, men det finns inte många vägar att gå. Det krävs många års väntan för 
att få en bostad via en bostadsförmedling och ska man hitta en bostad när man önskar måste 
man antingen ha tur eller bra kontakter vilket alla inte har. Alternativet är att köpa bostadsrätt 
vilket är svårt för unga ur ekonomisk synpunkt. När man som ung vuxen flyttar hemifrån blir 
man mer ansvarstagande och mogen, man lär sig hantera sin ekonomi och man får en bättre 
relation till sina nära. Detta är, som nämnt tidigare resultatet från min studie av fyra unga 
vuxna i Stockholm och det är därför inte generaliserbart. För att kartlägga om slutsatserna 
som framkommit från denna uppsats är vanligt förekommande vad gäller unga vuxna i 
Stockholm skulle ytterligare forskning kring bostadsbristens konsekvenser på mikronivå med 
mer tid, resurser och material behövas. 
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Intervjuer 
”David”, 23 år, boende i Stockholm. 
”Maria”, 21 år, boende i Stockholm. 
”Veronica”, 21 år, boende i Stockholm. 
”Robert”, 22 år, boende i Stockholm. 
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Intervjuguide 1 
(För de som har flyttat hemifrån) 
 
Du kommer i undersökningen självklart att vara anonym, förutom vilket kön och ålder du har. 
Du behöver inte vara orolig för att svara rätt eller fel på frågorna då det inte finns något rätt 
eller fel. Svara bara det första som du tänker. Jag kommer att spela in intervjuerna, med din 
tillåtelse såklart. Efter att jag har sammanställt materialet kommer jag att radera ljudfilen, och 
det är bara jag som kommer att lyssna på den. 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur bor du idag? 
3. Är du nöjd med din boendesituation som den är nu? 
4. Skulle du vilja ha någonting annorlunda? Vad i så fall? 
5. Är det här ditt första boende du flyttat till från din föräldrahem? 
6. Var det svårt för dig att få tag på ditt nuvarande boende? Tog det lång tid? 
7. Hur ser du i allmänhet på boendesituationen i Sthlm? Lätt, svår? 
8. Vad innebar det att flytta hemifrån för dig? 
9. Hade du flyttat hemifrån tidigare om du hade haft möjlighet? 
10. Vad innebär ett hem för dig? (Där du bor nu, föräldrahem, både och?) 
11. Vilka faktorer anser du är viktiga i ett hem?  
12. Är du trygg i ditt boende nu, känner du att du kan sluta tänka på boendesituationen nu 

när du väl flyttat hemifrån? 
13. Skulle du beskriva dig själv och din identitet annorlunda efter att du flyttat hemifrån 

jämfört med när du fortfarande bodde hos dina föräldrar? 
14. Har du fått andra erfarenheter och upplevelser sedan du flyttade hemifrån? 
15. Har din relation till familjen på något sätt ändrats sen du flyttade hemifrån? 
16. Har dina relationer till andra närstående – såsom vänner eller eventuella partners 

ändrats sen du flyttade hemifrån? 
17. Hur kände du inför flytten – d.v.s. innan du flyttade respektive efter att du hade 

flyttat? Skrämmande, befriande, ensamt, skönt, andra känslor? 
18. Tycker du att dina vardagliga sysslor på något sätt ändrats sedan du flyttade hemifrån? 

I så fall, hur? 
19. Skulle du kunna beskriva en typisk dag med vardagliga sysslor – till exempel hur din 

dag igår såg. 
20. Har du några andra tankar  - vad som helst – kring att flytta hemifrån som du skulle 

vilja dela med dig av? 
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Intervjuguide 2 
(För de som inte flyttat hemifrån) 
 
Du kommer i undersökningen självklart att vara anonym, förutom vilket kön och ålder du har. 
Du behöver inte vara orolig för att svara rätt eller fel på frågorna då det inte finns något rätt 
eller fel. Svara bara det första som du tänker. Jag kommer att spela in intervjuerna, med din 
tillåtelse såklart. Efter att jag har sammanställt materialet kommer jag att radera ljudfilen, och 
det är bara jag som kommer att lyssna på den. 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur bor du idag? 
3. Är du nöjd med din boendesituation som den är nu? 
4. Skulle du vilja ha något annorlunda? Vad i så fall? 
5. Hur ser du i allmänhet på boendesituationen i Sthlm? Lätt, svår? 
6. Vad innebär det att flytta hemifrån för dig? 
7. Hade du flyttat hemifrån redan om boendesituationen var annorlunda? Har du flyttat 

hemifrån någon gång men tvingats flytta tillbaka? Varför i så fall? 
8. Om du har en önskan att flytta hemifrån - vad är det som du känner hindrar dig? 
9. Vad innebär ett hem för dig?  
10. Vilka faktorer anser du är viktiga i ett hem?  
11. Hur känns tanken på att flytta hemifrån? Skrämmande, befriande, ensamt, skönt, 

annat? 
12. Upplever du dig själv och din identitet på ett annat sätt jämfört med t.ex. kompisar 

som har flyttat hemifrån? På vilket sätt i så fall? 
13. Hur ser du själv på att du bor hos dina föräldrar kopplat till din ålder? 
14. Hur tror du det uppfattas av din omgivning – t.ex. kompisar - att du bor hos dina 

föräldrar? 
15. Tror du att din relation till familjen på något sätt skulle ändras om du flyttade 

hemifrån? I så fall – hur?  
16. Tror du att din relation till andra närstående - såsom vänner eller eventuella partners 

på något sätt skulle ändras om du flyttade hemifrån? I så fall – hur?  
17. Tror du att dina vardagliga sysslor på något sätt skulle ändras om du flyttade 

hemifrån? I så fall, hur? 
18. Har du hand om några vardagssysslor hemma? Vad i så fall? 
19. Skulle du kunna beskriva en typisk dag med vardagliga sysslor – till exempel hur din 

dag igår såg. 
20. Har du några andra tankar  - vad som helst – kring att flytta hemifrån som du skulle 

vilja dela med dig av?
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