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Hvor dan går det med  
ung dom mens etab le ring  

på boligmarkedet?1

Hans Chris ti an Sand lie

Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring

Ar tik ke len set ter sø ke lys på ut vik lings lin je ne i ung dom mens 
bo lig etab le ring. In ter na sjo nalt pe ker nye re stu di er i ret ning av 
at de un ges bo lig etab le ring er i end ring. I den ne ar tik ke len blir 
det stilt spørs mål om hvor vidt også norsk ung doms til pas ning 
til bo lig mar ke det har end ret seg de sis te åre ne. En gjen nom
gang av re le vant lit te ra tur på fel tet og ana ly ser ba sert på le
ve kårs un der sø kel se ne fra pe ri oden 1997–2007 vi ser imid ler tid 
stor grad av sta bi li tet i ung dom mens bo lig etab le ring. Ung dom 
flyt ter hjem me fra om kring tjue års al de ren. Når de flyt ter hjem
me fra, etab le rer de seg som of test i en bo lig de lei er. I pe ri oden 
et ter år tu sen skif tet har imid ler tid an de len unge bo lig ei ere økt, 
sær lig blant unge ale ne bo en de.

H vor dan det går med ung dom mens etab le ring på bo lig mar ke det, 
er et tema som med jev ne mel lom rom vies of fent lig opp merk-
som het. Etab le rings fa sen er en pe ri ode av li vet der det skjer end-

rin ger i de un ges liv som har stor be tyd ning for hvil ken ret ning li vet de res 
skal få. I lø pet av en pe ri ode på ti–fem ten år vil de fles te full fø re en ut dan-
ning, etab le re seg på ar beids mar ke det, flyt te hjem me fra og skaf fe seg egen 
bo lig, etab le re seg med en part ner og stif te en egen fa mi lie med barn (Hel-
le vik 2006). De un ges bo lig etab le ring er ikke bare vik tig for den en kel te, 
det kan også få sam funns mes si ge kon se kven ser der som man ge unge ikke 
mak ter å etab le re seg i egen bo lig. Bo lig reg nes gjer ne som en av grunn pi-
la re ne for et ver dig liv og del ta kel se i sam fun net og er en for ut set ning for å 
opp rett hol de et pri vat liv, so sia le re la sjo ner og for del ta kel se på and re sam-
funns are na er som ut dan ning og ar beid.
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In ter na sjo nalt pe ker nye re stu di er i ret ning av at de un ges bo lig etab le-
ring er i end ring (jf. Beer mfl. 2011): Sta dig fle re blir bo en de len ger hjem me 
i for eld re hjem met, og fle re ut set ter før s te gangs kjø pet av bo lig. Opp slag i 
nor ske me di er de sis te åre ne gir inn trykk av at det te også er til fel le her til 
lands. Be kym rin gen her har sær lig vært knyt tet til høye og sti gen de bo lig-
pri ser. I pe ri oden et ter 1993 har det vært en sterk og lang va rig pris vekst 
på bo lig mar ke det, og pris veks ten har vært sær lig stor et ter årtusenskiftet2. 
En nok så ut bredt opp fat ning er at bo lig pri se ne har blitt så høye at ung-
dom sten ges ute fra bo lig mar ke det (f.eks. Rol ness 2000; Mar thin sen 2005). 
Fryk ten er at ung dom ikke mak ter å etab le re seg i egen bo lig uten øko no-
misk hjelp fra for eld re.

For må let med den ne ar tik ke len er å bi dra med økt kunn skap om ung-
dom mens bo lig etab le ring gjen nom å un der sø ke føl gen de to spørs mål: Er 
det slik at ung doms til pas ning til bo lig mar ke det har end ret seg de sis te åre-
ne? Og er det slik at den ne end rin gen kan be skri ves som at ung dom ge ne relt 
sett har blitt stengt ute av bo lig mar ke det? Spørs må le ne vil be ly ses på to 
må ter. I ar tik ke lens før s te del vil ut vik lings lin je ne i ung dom mens bo lig etab-
le ring be ly ses i form av en gjen nom gang av kunn skaps sta tus på fel tet. Her 
gis en nær me re drøf ting av be gre pet bo lig etab le ring samt en be skri vel se av 
sen tra le trekk i den ne etab le rin gen. Der et ter vil ut vik lings lin je ne fra lit te-
ra tur gjen nom gan gen sup ple res ved hjelp av en en kel ana ly se av le ve kårs-
un der sø kel se ne fra pe ri oden 1997–2007. Kon kret skal vi un der sø ke om de 
unge blir bo en de len ger hjem me hos for eld re ne enn hva som var til fel le tid-
li ge re, og i hvil ken ut strek ning ung dom etab le rer seg på bo lig mar ke det som 
leie boe re el ler bo lig ei ere. Vi vil også se nær me re på om fan get av øko no misk 
støt te hjem me fra i for bin del se med boligetableringen.

Om be gre pet bo lig etab le ring
Bo lig etab le ring er et vidt be grep som bru kes ulikt in nen forsk nin gen på fel-
tet, og uli ke de fi ni sjo ner har gitt uli ke be skri vel ser av fe no me net. Tra di sjo-
nelt har man i norsk boligforskning be nyt tet be gre pet bo lig etab le ring om 
etab le ring i lang va ri ge bo for hold og som of test i be tyd nin gen kjøp og eie 
av bo lig (f.eks. Gul brand sen og Han sen 1985; Øis ten sen 1998; Lang se ther 
mfl. 2003). Den ne de fi ni sjo nen av bo lig etab le ring un der vur de rer imid ler tid 
be tyd nin gen det har for de unge å flyt te hjem me fra for før s te gang, både 
øko no misk, so si alt og per son lig. Uav hen gig av om den før s te bo li gen et ter 
ut flyt tin gen fra for eld re hjem met er ment å skul le være en va rig bo lig, vil for 
eks em pel det å flyt te hjem me fra ha stor be tyd ning for om de unge de fi ne res 
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og opp le ver seg selv som selv sten di ge (Mul der og Manting 1994; Billari mfl. 
2001; Frø nes 2004). Jones (1987) har der for ar gu men tert for vik tig he ten 
av å skil le mel lom mid ler ti di ge og mer per ma nen te bo lig løs nin ger blant 
ung dom.

I in ter na sjo nal lit te ra tur om bo lig etab le ring (f.eks. Mul der og Manting 
1994; Clark og Dieleman 1996; Mul der og Wag ner 1998; Côtè og Bynner 
2008; Beer mfl. 2011), og et ter hvert også in nen nye re norsk boligforskning 
(f.eks. Holm 2001; Gul brand sen 2002; Sand lie 2008), er det van lig å ana ly-
se re ung dom mens bo lig etab le ring in nen for et livs løps per spek tiv. Fel les for 
den ne ty pen ana ly ser er at de un ges at ferd på bo lig mar ke det ses i sam-
men heng med de res at ferd på and re om rå der i li vet (f.eks. stu di er, ar beids-
mar ked, sam livs- og fa mi lie etab le ring). Bo lig etab le ring i et slikt per spek tiv 
be trak tes som en pro sess be stå en de av fle re trinn, der ut flyt ting fra for eld-
re hjem met og an skaf fel se av mer va rig bo lig ut gjør yt ter punk te ne. Mel lom 
dis se yt ter punk te ne kan man ten ke seg man ge uli ke etab le rings løp med 
kor te re el ler leng re pe rio der i mid ler ti di ge bo lig løs nin ger.

Tan ken bak livsløpsperspektivet er at men nes ket ut vik ler seg gjen nom 
li vet i uli ke fa ser, og at den ne ut vik lin gen for mes av et kom pli sert sam spill 
mel lom his to risk git te sam funns be tin gel ser og in di vi du el le for ut set nin ger 
(Elder 1974). For mel le reg ler om myn dig hets al der og leng de på ob li ga to risk 
sko le gang samt øko no mis ke for hold som si tua sjo nen på ar beids- og bo lig-
mar ke det vil for eks em pel være vik ti ge sam funns mes si ge be tin gel ser som 
på vir ker de un ges etab le rings fa se. I til legg vil et sam funn ha mer el ler mind-
re ster ke nor mer for hva som an ses som pas sen de og ak sep ta belt med hen syn 
til tids punkt for, rek ke føl ge på og va rig het av de uli ke livsløpsovergangene 
(Faus ke 1996). Når det gjel der bo lig etab le ring, er det for eks em pel ri me lig 
å anta at det ek si ste rer so sia le for vent nin ger til hva som er ak sep ta belt og 
pas sen de med hen syn til både tids punkt for ut flyt ting fra for eld re hjem met 
og bo lig stan dard for uli ke livs si tua sjo ner (Clap ham 2005).

I den grad kul tu rel le og so sia le for hold ska per kla re for vent nin ger til 
livsløpsutviklingen og en sterk al ders sam men heng med hen syn til når uli ke 
sta tus over gan ger inn tref fer, kan livs lø pet sies å være in sti tu sjo na li sert el ler 
kronologisert (Kohli og Mey er 1986). For vent nin ge ne for mid les da som 
mer el ler mind re stan dar di ser te livs løp, el ler normalbiografier, for hvor dan 
over gan gen til vok sen li vet bør være. Buch mann (1989) har imid ler tid ar gu-
men tert for at tra di sjo ner har mind re be tyd ning for hvor dan mo der ne unge 
plan leg ger og le ver sine liv. Mo der ne livs løp kjen ne teg nes av økt dif fe ren-
sie ring med hen syn til al ders plas se ring, va rig het og rek ke føl ge av vik ti ge 
sta tus over gan ger som full ført ut dan ning, etab le ring på ar beids mar ke det og 
familieetabering. Etab le rings fa sen kan der med se ut til å ha blitt leng re. 
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Med mind re vekt på tra di sjo ner blir over gan gen til vok sen li vet be skre vet 
som mer in di vi du elt be stemt og nær me re knyt tet til når de unge opp le ver 
seg selv som selv sten di ge og selvforsørgede (Ar nett og Taber 1994).

Hvor vidt etab le rings fa sen er in di vi dua li sert el ler bun det av tra di sjo nel le 
for vent nin ger, har også be tyd ning for for stå el sen av de un ges bo lig etab le-
ring. Med tra di sjons bund ne el ler stan dar di ser te livs løp kan vi for ven te en 
ri me lig klar sam men heng mel lom al der og de un ges bo lig be hov og bo lig-
øns ker. Der som livs lø pe ne er blitt mer dif fe ren si ert, vil den ne al ders sam-
men hen gen der imot være mer kom pleks. Det te be tyr nød ven dig vis ikke at 
de un ges bo lig valg er mind re knyt tet til uli ke livs be gi ven he ter, men at al-
ders plas se rin gen, va rig he ten og rek ke føl gen av dis se livsbegivenhetene har 
blitt mer dif fe ren si ert og in di vi du elt be stemt.

I det føl gen de pre sen te res nye re lit te ra tur om hvor dan de unge etab le rer 
seg på bo lig mar ke det. Det vil si tids punk tet de flyt ter ut fra for eld re hjem-
met, om de lei er el ler eier sin før s te bo lig, og tids punk tet for før s te gangs-
kjøp av bo lig. Lit te ra tur gjen nom gan gen vil mun ne ut i en ana ly se som be-
skri ver end rin ger i dis se for hol de ne i lø pet av det sis te ti året.

Ut flyt ting fra for eld re hjem met
Ut flyt ting fra for eld re hjem met vil sann syn lig vis være den vik tig ste mar ke-
rin gen for løs ri vel se og selv sten dig het i de un ges etab le rings fa se (Mul der 
og Manting 1994; Billari mfl. 2001). Tids punk tet, el ler ved hvil ken al der 
den ne ut flyt tin gen skjer, kan ses i sam men heng med stu di er, etab le ring på 
ar beids mar ke det, sam livs- og fa mi lie etab le ring. Over tid ser det ut til at 
grun ne ne de unge har for å flyt te ut, har end ret seg. Mens det tid li ge re 
var van lig å for la te for eld re hjem met i for bin del se med ar beid og ek te skaps-
inn gå el se, har de unge i dag fle re grun ner til å flyt te hjem me fra. Tren der 
knyt tet til ek te skaps inn gå el se og sam bo er skap, fa mi lie etab le ring, krav om 
leng re ut dan ning, ut satt etab le ring på ar beids mar ke det, stør re grad av mid-
ler ti dig het på ar beids mar ke det, end rin ger knyt tet til uli ke vel ferds ord nin-
ger og end re de so sia le for vent nin ger til hvor dan over gan gen til vok sen li vet 
skal for lø pe, er eks emp ler på end rin ger som leg ger nye fø rin ger for de un ges 
be slut ning om når de skal flyt te ut av for eld re hjem met (Billari mfl. 2001; 
Iacovou 2004; Frø nes 2004; Bree mfl. 2011).

Et fe no men som sy nes å ha fått øken de om fang de sis te ti åre ne, er de 
så kal te «boomerangbarna» (Molgat 2002), som be står av en sta dig stør re 
grup pe unge som re tur ne rer til for eld re hjem met et ter før s te gangs ut flyt-
ting. I Nor ge har Tex mon (1994) vist at nær me re halv par ten av norsk ung-
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dom har bodd hjem me fra før sis te og en de li ge ut flyt ting fant sted. Sli ke 
flyttetrender kom pli se rer bil det av når de unge flyt ter hjem me fra for godt. 
Young (1996) har for eks em pel pekt på at sli ke til ba ke flyt tin ger gjør det 
pro ble ma tisk å ana ly se re hjemmeboerandel som en in di ka sjon på når de 
unge flyt tet hjem me fra for før s te gang. Til ba ke flyt tin ger til for eld re hjem-
met er også en vik tig grunn til at man ge snak ker om at over gan gen til vok-
sen li vet har blitt for len get blant da gens unge (Côtè og Bynner 2008).

En vik tig på vir ken de fak tor til en for len get ungdomsfase og ut satt etab-
le ring på bo lig mar ke det har vært at en øken de an del unge tar leng re ut-
dan ning. Det te er en trend vi fin ner igjen i man ge land. Det at unge for blir 
i ut dan nings sy ste met en leng re pe ri ode enn tid li ge re, kan imid ler tid ha to 
mot stri den de ef fek ter på de res bo lig etab le ring (Bree mfl. 2011). For noen 
kan det å ta leng re ut dan ning bety at de ut set ter tids punk tet de flyt ter ut 
av for eld re hjem met, mens det for and re kan bety at de må flyt te hjem me fra 
tid li ge re på grunn av at ut dan nings til bu det be fin ner seg et an net sted enn 
for eld re hjem met.

Ut flyt ting fra for eld re hjem met i for bin del se med stu di er vil ofte in ne-
bæ re noe an net enn en ut flyt ting som skjer i for bin del se med fa mi lie etab-
le ring og etab le ring på ar beids mar ke det. Furlong og Cartmel (2007) har 
ar gu men tert for at ame ri kansk ung dom som for la ter for eld re hjem met for 
å stu de re, ikke flyt ter «ut», men «bort». Ma jo ri te ten av dis se ung dom me ne 
flyt ter hjem til for eld re ne i fe ri er, og over 40 pro sent flyt ter også hjem igjen 
et ter endt ut dan ning. Stu dent til væ rel sen kan der for be trak tes som en mel-
lom fa se i over gan gen til vok sen li vet, der de unge bare del vis le ver uav hen gig 
av for eld re ne.

Tids punk tet ung dom flyt ter hjem me fra, vil være på vir ket av sam spil-
let mel lom so sia le og øko no mis ke fak to rer. Det te vi ser seg blant an net i et 
klart re gio nalt skil le mel lom land sør og nord i Eu ro pa med hen syn til ut-
flyt tings tids punkt, der ung dom i Sør-Eu ro pa flyt ter hjem me fra sei ne re enn 
ung dom i Nord-Eu ro pa (Billari mfl. 2001; Iavocou 2002). Man dic (2008) 
knyt ter sli ke re gio na le for skjel ler i ut flyt tings tids punkt til ulik he ter i struk-
tu rel le for hold som be gren ser el ler mu lig gjør tid lig ut flyt ting, for eks em pel 
til gang på pri va te ut leie bo li ger, ar beid, uli ke vel ferds ord nin ger og støt te fra 
fa mi li en.

Sam men lig net med de fles te and re land i Eu ro pa har Nor ge lav ar beids-
le dig het blant unge og en for holds vis god til gang på vel ferds ord nin ger for 
unge (f.eks. stu die fi nan sie ring, tryg der, bo støt te og start lån til bo lig). En 
god del av norsk ung dom får også øko no misk as si stan se fra for eld re ne, 
sær lig i den før s te ti den et ter at de har flyt tet hjem me fra og i for bin del se 
med ut dan ning (Hel le vik 2005). Det te skul le med and re ord til si at til tross 



54 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING

for at an de len unge som er un der ut dan ning, er stor, er det få struk tu rel le 
hind rin ger for en tid lig ut flyt ting fra for eld re hjem met.

Både nor ske og in ter na sjo na le stu di er har pekt på kjønns for skjel ler i 
tids punk tet de unge for la ter for eld re hjem met (Tex mon 1994; Gul brand sen 
2002; An der sen og Gul brand sen 2006; Furlong og Cartmel 2007; Man dic 
2008). Jen te ne flyt ter hjem me fra før gut te ne. Tid li ge re nor ske stu di er vi ser 
at ung dom flyt ter hjem me fra i be gyn nel sen av 20-åre ne, og at det te ut-
flyt tings tids punk tet har vært sta bilt si den 1960-åre ne (Tex mon 1994; Gul-
brand sen 2002; An der sen og Gul brand sen 2006; Sand lie 2008). Me di an-
al de ren for ut flyt ting fra for eld re hjem met, alt så tids punk tet halv par ten av 
en fød sels ko hort har flyt tet hjem me fra, er 20 år blant gut ter og 19 år blant 
jen ter (Gul brand sen 2002).

Mid ler ti di ge og flek sib le førstegangsboliger
Når de unge flyt ter hjem me fra, star ter de på det vi kan kal le en selv sten dig 
bo lig kar rie re. Hvil ken type bo lig de unge sø ker et ter som før s te gangs bo lig, 
vil blant an net av hen ge av hvil ke grun ner de had de til å flyt te hjem me fra. 
Da gens ung dom ser som nevnt ut til å ha en an nen til pas ning til bo lig-
mar ke det enn sine for eld re. Pa ral lelt med over gan gen fra et sam funn pre-
get av ster ke tra di sjo ner til et mer mo der ne sam funn pre get av in di vi du el le 
valg har det blitt hev det at unge vel ger nye etab le rings stra te gi er (Mul der og 
Manting 1994; Sti gen 1998). Mens den tra di sjo nel le etab le rings stra te gi en 
gikk ut på å slå seg til ro og etab le re re seg med egen fa mi lie, går den mo der-
ne stra te gi en ut på å opp rett hol de en stør re in di vi du ell fri het og per son lig 
flek si bi li tet. Et vik tig skil le mel lom de to etab le rings stra te gi ene knyt tes til 
uli ke ni vå er av for plik tel se, både til fa mi lie og til bo lig. Ek te skap an ses for 
eks em pel å være mer for plik ten de enn sam bo er skap, mens det å bli for eld-
re in ne bæ rer stør re for plik tel ser enn å leve uten barn. På sam me måte kan 
uli ke må ter å dis po ne re egen bo lig på in ne bæ re ulik grad av for plik tel se. 
Blant an net på grunn av de øko no mis ke og lang sik ti ge for plik tel se ne et bo-
lig lån in ne bæ rer, an ses det å bli bo lig ei er som en stør re for plik tel se enn å 
være leie ta ker. Den mo der ne etab le rings stra te gi en an tas å være van ligst hos 
dem som for en pe ri ode vel ger å pri ori te re lang ut dan ning og yr kes kar rie re 
fremfor fa mi lie og hjem.

Ford og med for fat te re (2002) har pekt på at mens det tid li ge re var van lig 
at unge etab ler te seg på det sam me mar ke det som sine for eld re, rik tig nok i 
det la ve re seg men tet av det te mar ke det, etab le rer de seg i dag i stør re grad 
i det som kan kal les «et mar ked for ung doms bo li ger». Det som ka rak te ri-
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se rer det te mar ke det, er stør re inn slag av bokollektiv3, usta bi le bo for hold, 
mid ler ti di ge bo lig løs nin ger og stor mo bi li tet. Star ten på bo lig kar rie ren 
blant da gens unge er med and re ord ofte pre get av kor te bo for hold og man-
ge flyt tin ger. I Nor ge står for eks em pel hus hold un der 40 år for om kring 
80 pro sent av alle som flyt ter år lig, og flyttetilbøyeligheten er størst blant 
ale ne bo en de og leie boe re (An der sen 2002). Blant per so ner i be gyn nel sen av 
20-åre ne flyt ter mer enn 40 pro sent hvert år.

Også i Nor ge vi ser stu di er at det har blitt sta dig mer van lig blant ung-
dom å etab le re seg i leie bo lig de sis te par ti åre ne, sær lig blant unge i be gyn-
nel sen av 20-åre ne (Lang se ther og Sand lie 2006; Sand lie 2008). Leie bo li-
gen an ses imid ler tid i øken de grad å være en mid ler ti dig over gangs bo lig, før 
de unge gjen nom fø rer sitt før s te bo lig kjøp (Lang se ther mfl. 2003; Lang se-
ther og Sand lie 2006).

En vik tig kon se kvens av at sta dig fle re unge tar leng re ut dan ning, vil 
være at man ge unge bor i byer og sen tra le strøk. I de sis te ti åre ne har det 
vært en sterk be folk nings vekst i by ene av unge men nes ker i 20- og 30-åre-
ne (Bar lind haug mfl. 2010). De unge etab le rer seg med and re ord i øken de 
grad i om rå der der be folk nings veks ten er størst og pris stig nin gen er ster-
kest. Det te vil for man ge bety at før s te gangs kjø pet av bo lig ut set tes, slik 
at de blir væ ren de leie boe re en leng re pe ri ode av etab le rings fa sen (Sand lie 
2008).

Det før s te bo lig kjø pet
Det å ta ste get inn i bo lig ei er nes rek ker er i man ge vest li ge land et for ven tet 
trinn i over gan gen til vok sen li vet, og det før s te bo lig kjø pet kan be trak tes 
som et vik tig «over gangs ri tual» (Beer mfl. 2011). Gur ney (1999) ser det te i 
sam men heng med at et ter hvert som an de len ei ere blant folk flest har økt, 
og at å eie har blitt den mest do mi ne ren de for men å dis po ne re en bo lig på, 
har det å eie bo lig også etab lert seg som en norm for hva som er en ak sep-
ta bel og pas sen de form for va rig etab le ring på bo lig mar ke det. Si den da gens 
ung doms ge ne ra sjon har vokst opp med en for eld re ge ne ra sjon som i all ho-
ved sak var bo lig ei ere, er de også so sia li sert inn i et sam funn der det er van-
lig å ten ke at etab le ring som vok sen først skjer når man kjø per egen bo lig. 
Et par un der sø kel ser fra Dan mark (Ærø 2002) og Nor ge (Ruud 2001) gir 
støt te til en slik sosialiseringshypotese; bo lig øns ker blant ung dom spei ler 
ofte bo li gen de res for eld re bor i.

I både in ter na sjo nal og norsk lit te ra tur blir tids punk tet for det før s te bo-
lig kjø pet sett i sam men heng med tids punk tet ung dom etab le rer seg i sam liv 
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og med egen fa mi lie (f.eks. Mul der og Manting 1994; Clark og Dieleman 
1996; Mul der og Wag ner 1998; Sand lie 2008). På den ene si den kan det te 
være et ut trykk for for vent nin ger om at unge bør eie sitt eget hjem når de 
etab le rer seg med fa mi lie, men på den an nen side kan det også ut tryk ke 
at bo lig kjøp ofte kre ver at de unge er to om å dele ut gif te ne ved et slikt 
kjøp. I til legg til fa mi lie- og samlivsetablering vil øko no mis ke og po li tis ke 
ram me be tin gel ser på vir ke tids punk tet for før s te gangs kjøp av bo lig (Mul der 
og Wag ner 1998; Sand lie 2008). Blant an net vil fak to rer som for hold på 
ar beids mar ke det, bo lig pri ser, ren te ni vå, egen ka pi tal og ut låns prak sis være 
vik ti ge for de un ges be slut ning om å kjø pe bo lig.

An der sen (2001) har ar gu men tert for at de un ges etab le ring på bo lig-
mar ke det er kon junk tur av hen gig. I be gyn nel sen av 1980-åre ne økte an-
de len unge bo lig ei ere pa ral lelt med sti gen de bo lig pri ser, mens ei er an de len 
sank da pri se ne falt i pe ri oden fra 1988 til 1993. An der sen for kla rer det-
te med at høy kon junk tu ren skap te op ti mis me og stor lyst til å in ves te re i 
bo lig. Den på føl gen de lav kon junk tu ren med før te der imot økte pro ble mer 
med å skaf fe seg ar beid og ge ne relt mind re op ti mis me med hen syn til å in-
ves te re i bo lig. Bor ger sen og Som mer voll (2006) støt ter det te ar gu men tet 
ved å peke på at pris vekst over en viss pe ri ode kan end re både ban ke nes 
ut låns prak sis og ung doms vil je til å ta opp lån. Re son ne men tet de res byg ger 
på en an ta kel se om at lang va rig pris opp gang også øker for vent nin ge ne om 
fremtidig pris vekst. Si den pris stig ning med fø rer formuesvekst og der med 
øker sik ker he ten for lån som er pant satt i bo lig, kan med and re ord både 
ban ker og før s te gangs kjø pe re ten kes å ta stør re ri si ko med hen syn til hvor 
stor gjelds be last ning som er ak sep ta belt.

Gul brand sen (2002) og Sand lie (2008) har be skre vet de un ges bo lig etab-
le ring for pe ri oden 1993 til 2001. Til tross for en lang va rig opp gangs kon-
junk tur på bo lig mar ke det si den 1993 var kjø pe lys ten blant unge i den ne 
pe ri oden langt fra så om fat ten de som un der høy kon junk tu ren på 1980-tal-
let. I den ne pe ri oden ble pris vekst fulgt av en ned gang i ei er an de len blant 
unge i be gyn nel sen av 20-åre ne. Kon junk tur for kla rin gen fan ger med and re 
ord ikke helt opp de un ges mar keds at ferd på slut ten av 1990-tal let. Sand lie 
(2008) me ner ned gan gen i an del unge bo lig ei ere må ses i sam men heng med 
at de unge i den ne pe ri oden ut sat te tids punk tet de etab ler te seg i par. Sta-
dig fle re unge lev de en leng re pe ri ode som ens li ge leie boe re før de etab ler te 
seg med part ner og kjøp te bo lig. Blant unge par i al de ren 25 til 35 år var 
ei er an de len uend ret fra 1992 til 2001, slik at ned gan gen av an del bo lig ei ere 
pri mært skjed de blant ens li ge.

I de nes te av snit te ne skal vi ved hjelp av noen enk le ana ly ser trek ke 
lin je ne fra tid li ge re forsk ning noen år frem over mot da gens si tua sjon. I pe-
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ri oden et ter år tu sen skif tet har bo lig pri se ne fort satt å sti ge, og de nåd de 
en fore lø pig topp på slut ten av 2007. På det te tids punk tet nær met også 
ren te ni vå et seg et toppunkt. Ren te ni vå et sank fra år tu sen skif tet og frem til 
2004, mens det var sti gen de fra 2005 til 2008. Ana ly se ne tar for seg pe ri-
oden fra 1997–2007 og dek ker med and re ord en pe ri ode der pris veks ten 
på bo lig mar ke det var spe si elt sterk og ren te ni vå et en pe ri ode var sti gen de. 
Et sen tralt spørs mål for ana ly sen vil være om vi kan se tegn til brudd med 
tid li ge re etab le rings mønst re blant unge på bo lig mar ke det.

Data og ana ly se
Da ta kil den for den ne ar tik ke len er le ve kårs un der sø kel se ne fra 1997, 2001, 
2004 og 2007. Det te er om fat ten de un der sø kel ser av re pre sen ta ti ve ut valg 
av den nor ske be folk nin gen, der det sen tra le te ma et for un der sø kel se ne har 
vært å kart leg ge nor ske hus holds bo for hold. Hver gang er i over kant av 
3000 per so ner blitt in ter vju et. I ar tik ke lens ana ly se vil imid ler tid ut val get 
av gren ses til yng re per so ner, slik at de re el le ut val ge ne som be nyt tes i ana-
ly sen, lig ger på om kring 1000 personer4. Ut valgs stør rel sen i den ne ty pen 
tverr snitts un der sø kel ser set ter der for kla re gren ser for mu lig he te ne til å gå 
sær lig inn på va ria sjo nen i små og mar gi na le un der grup per. Le ve kårs un-
der sø kel se ne gjør det for eks em pel ikke mu lig å kart leg ge va ria sjon inn ad 
i stor by ene el ler gi en nær me re be skri vel se av spe si el le grup per av unge. 
Det te be tyr at ana ly se ne i stor grad vil være be gren set til ge ne rel le etab le-
rings mønst re. Da ta ene er li ke vel til strek ke li ge til ar tik ke lens for mål. Vi er 
her pri mært in ter es sert i ge ne rel le boligetableringsprosesser blant ung dom, 
og vi øns ker å be ly se dis se ved å un der sø ke sentraltendenser i for de lin ge ne. 
For nær me re do ku men ta sjon av spørs mål, svar al ter na tiv og ut valg vi ser vi 
til Sta tis tisk sen tral by rås egen do ku men ta sjons rap port for le ve kårs un der sø-
kel sen 2007 (Rør vik 2008).

Ut flyt ting fra for eld re hjem met kan som vi har vært inne på, må les på 
fle re må ter. Vi kan for eks em pel gå ut fra tids punk tet da den unge før s te 
gang flyt ter fra for eld re ne, al ter na tivt kan vi ta ut gangs punkt i tids punk tet 
da den unge flyt tet ut for godt. Det er også mu lig å ta ut gangs punkt i hvor 
man ge som på in ter vju tids punk tet bod de hos for eld re ne. Sist nevn te gir et 
ut flyt tings tids punkt som lig ger et sted mel lom de to ut flyt tings tids punk te-
ne de to først nevn te me to de ne gir. Si den ut flyt ting kan skje i fle re trinn, er 
data om hjemmeboerandel usik re. I le ve kårs un der sø kel se ne fra 1997, 2001 
og 2004 er det dess ver re kun mu lig å måle ut flyt tings tids punkt ved hjelp av 
hjemmeboerandelen, men i le ve kårs un der sø kel sen fra 2007 er det in klu dert 
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et spørs mål om når man for lot for eld re hjem met for godt. Det te spørs må let 
er imid ler tid kun stilt til dem som var 45 år el ler yng re ved in ter vju tids-
punk tet, slik at vi ikke får målt det te for per so ner født før 1962. Ved å 
sam men lig ne re sul ta te ne med funn fra tid li ge re un der sø kel ser er det li ke vel 
mu lig å få et bil de av ut vik lin gen over en leng re pe ri ode.

Når det gjel der tids punk tet for før s te bo lig kjøp, fin nes det ikke spørs mål 
om det te i le ve kårs un der sø kel sen. Her må vi der for ta ut gangs punkt i hvor 
man ge som eier bo lig på in ter vju tids punk tet. Det te er ikke upro ble ma tisk. 
En kel te av dem som er leie boe re på in ter vju tids punk tet, kan ten kes å ha 
vært ei ere tidligere5, slik at vi med and re ord står i fare for å få et tids punkt 
for før s te gangs kjøp som lig ger noe sei ne re enn hva som er re elt. I spørs må-
let om hvor dan in ter vju per so nen dis po ne rer egen bo lig, blir det spurt om 
hus hold nin gen eier bo li gen ale ne som selv ei er el ler i fel le skap med and re 
som an dels ei er i et bo retts lag.

I ana ly sen er vi ute et ter å få en over sikt over ut vik lin gen i de un ges bo-
lig etab le ring over tid. Vi vil der for av gren se ana ly sen til enk le ta bell ana ly-
ser som vi ser for de lin gen på den av hen gi ge va ria be len i for hold til én el ler to 
uav hen gi ge va ri ab ler på de uli ke undersøkelsestidspunktene. Tids punk tet 
for ut flyt ting fra for eld re hjem met ses i sam men heng med fød sels ko hor ter 
og kjønn. Tids punk tet for før s te gangs kjøp vil ana ly se res ut fra ei er an de-
ler i uli ke al ders grup per samt om in ter vju per so nen er ens lig el ler le ver i et 
par for hold. Ens lig er her de fi nert som at in ter vju per so nen ikke le ver i par-
for hold. Det te be tyr at grup pen også om fat ter ens li ge for sør ge re og ens li ge 
som bor sam men med and re og har fel les kost hus hold. Sist nevn te ka te go ri 
re pre sen ter kun gren se til fel ler i un der sø kel sens utvalg6.

Av slut nings vis vil vi også se nær me re på om fan get av øko no misk støt te 
fra fa mi li en i for bin del se med de un ges etab le ring som bo lig ei er. I le ve-
kårs un der sø kel se ne fra 2001, 2004 og 2007 er de som har el ler har hatt 
bo lig lån, spurt om de res for eld re el ler svi ger for eld re stil te sin bo lig el ler 
fas te ei en dom som sik ker het for noen av dis se lå ne ne, el ler om de had de 
kau sjo nert. Det te spørs må let er ute luk ken de stilt dem som var bo lig ei ere på 
in ter vju tids punk tet. Ord ly den i spørs må let er ikke helt lik mel lom un der-
sø kel se ne. I le ve kårs un der sø kel sen fra 2001 ble in ter vju per so ne ne spurt om 
for eld re el ler svi ger for eld re stil te sin bo lig el ler fas te ei en dom som sik ker het 
for noen av lå ne ne, mens spørs må let i 2004 og 2007 er ut vi det til om de 
al ter na tivt had de kau sjo nert.
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Re sul ta ter
Ut flyt ting fra for eld re hjem met ut gjør det før s te trin net i de un ges bo lig etab-
le ring. Ta bell 1 pre sen te rer al der for når man flyt tet hjem me fra for godt, 
for delt et ter kjønn og fød sels ko hort. Til tal le ne bør det be mer kes at si den 
ut flyt ting vil være en pro sess som kan strek ke seg ut over tid, vil det være 
usik ker het knyt tet til sva re ne blant den yng ste ko hor ten. De yng ste i ko-
hor ten som ble født på 1980-tal let var ikke eld re enn 18 år på in ter vju-
tids punk tet. Det te be tyr for det før s te at vi ikke kan ute luk ke at en kel te i 
den ne grup pen kan flyt te hjem til for eld re ne igjen før de flyt ter ut for godt. 
For det and re har man ge i den ne al ders ko hor ten ikke ruk ket å flyt te hjem-
me fra på in ter vju tids punk tet. Det te på vir ker sann syn lig vis gren se ver di ene i 
al ders for de lin gen, slik at tal le ne trek kes ned over. At 1980-ko hor ten har det 
tid lig ste tids punk tet for ut flyt ting fra for eld re hjem met, bør med and re ord 
ikke til leg ges for stort vekt.

Ved å ran ge re og dele da ta ene inn i fire like sto re de ler kan vi iden ti fi se re 
al de ren der én fjer de del, halv par ten og tre fjer de de ler av en fød sels ko hort 
har flyt tet hjem me fra (ta bell 1). Ge ne relt sett ser vi at me di an al de ren, al de-
ren der halv par ten av en fød sels ko hort har flyt tet ut fra for eld re hjem met, 
er ri me lig sta bil mel lom de uli ke ko hor te ne. De unge flyt ter hjem me fra når 
de er om kring 20 år. Det te be tyr at ut flyt tings møns te ret i stor grad lig ner 
det møns te ret som er av dek ket for tid li ge re fød sels ko hor ter i and re un-
der sø kel ser. Det kan imid ler tid sy nes som om det er en svak ten dens til at 
gut te ne flyt ter tid li ge re hjem me fra enn hva de gjor de før. Blant jen te ne har 
tids punk tet for ut flyt ting fra for eld re hjem met lig get fast. Det te kan bety at 
kjønns for skjel le ne i ut flyt tings møns te ret er i ferd med å vis kes ut.

Ta bell 1: Al der for når man flyt tet hjem me fra for godt, et ter fød sels ko
hort. Kil de: Le ve kårs un der sø kel sen 2007.

An del som har  
flyttethjemmefra

Menn Kvin ner 

1962*–69 1970–79 1980–89 1962*–69 1970–79 1980–89
Én fjer de del
Halv par ten 
Tre fjer de de ler 

19
21
23

19
20
23

18
19
21

19
20
21

18
20
21

18
19
20

N = 112 194 112 124 177 112

*) Spørs må let er kun stilt til per so ner som var 45 år el ler yng re ved in ter vju tids punk tet.
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Ta bell 2 vi ser ut vik lin gen i hvor dan ung dom dis po ne rer bo lig for ti års pe-
ri oden fra 1997 til 2007. Det er sær lig to trekk som pe ker seg ut i ta bel len. 
For det før s te er ho ved inn tryk ket at hjemmeboerandelen i de uli ke al ders-
grup pe ne har vært for holds vis sta bil i ti års pe ri oden. Det er imid ler tid en 
svak ten dens mot fær re hjem me bo ere i de yng ste aldersgruppene7.

Frem til 2004 har de unge pri mært etab lert seg på leie mar ke det. Fra 
2004 til 2007 ser det imid ler tid ut til at sta dig fle re unge har etab lert seg 
som bo lig ei ere. Det te brin ger oss over på det and re utiklingstrekket i ta bel-
len: An del unge bo lig ei ere i 20-åre ne har økt i ti års pe ri oden, øk nin gen er 
sær lig stor blant ung dom i be gyn nel sen av 20-åre ne. Det te be tyr at ned gan-
gen i an del unge bo lig ei ere som ble iden ti fi sert på 1990-tal let, nå har snudd. 
I pe ri oden fra 1997 til 2004 har ei er an de le ne blant unge vært sta bi le, mens 
de har ste get i pe ri oden fra 2004 til 2007.

Den økte ei er an de len blant dem som er i be gyn nel sen av 20-åre ne, har 
først og fremst kom met som en føl ge av at sta dig fle re har etab lert seg som 
an dels ei ere. Blant dem som er i slut ten av 20-åre ne, har ei er an de le ne økt 
som en føl ge av økt an del av både an dels ei ere og selv ei ere.

Ta bell 2: Disposisjonsform til bo lig et ter al der. Pro sent. Kil de: Le ve
kårs un der sø kel se ne 1997–2007.

Tids punk tet for før s te gangs kjøp ser frem de les ut til være nært knyt tet til 
tids punk tet de unge etab le rer seg med sam livs part ner (ta bell 3). To talt sett 
er det over dob belt så man ge bo lig ei ere blant par enn blant ens li ge i al ders-
grup pen 20 til 34 år, og sam men hen gen mel lom sam livs sta tus og ei er an del 
er ster kest hos dem i be gyn nel sen av 20-åre ne. Gjen nom hele pe ri oden har 
an del bo lig ei ere økt for både ens li ge og par, men den re la ti ve øk nin gen har 
vært størst blant ens li ge.

16–19 år 20–24 år 25–29 år 30–34 år 

–97 –01 –04 –07 –97 –01 –04 –07 –97 –01 –04 –07 –97 –01 –04 –07

Bor 
hjem me

Leie bo er

An dels
ei er

Selv ei er

84
14
–
3

81
17
1
2

82
15
–
3

81
16
–
2

40
44

4
13

28
53

6
13

25
57

6
12

28
49
10
13

9
44
12
35

7
39
16
38

8
37
13
42

6
34
17
43

3
24
11
63

3
21
12
64

2
22
15
61

3
17
17
63
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Ta bell 3: An del per so ner som bor i eid bo lig, blant ens li ge og par i uli
ke al ders grup per. Pro sent. Kil de: Le ve kårs un der sø kel se ne 1997–2007

1997 2001 2004 2007
Ens li ge
20–24 år 
25–29 år 
30–34 år 

8
29
48

16
32
49

17
36
54

18
42
62

Alle (20–34 år) 27 29 33 35

Par
20–24 år 
25–29 år 
30–34 år

31
63
84

31
68
84

41
67
87

47
75
87

Alle (20–34 år) 67 73 73 75

En be ty de lig an del av de unge får hjelp fra for eld re i form av sik ker het i fast 
ei en dom el ler kau sjon i for bin del se med lån til bo lig (ta bell 4). Om fan get 
har imid ler tid vært for holds vis sta bilt gjen nom ti års pe ri oden vi ser på her. 
Blant dem som er i 20-åre ne, har i over kant av én fjer de del mot tatt slik 
hjelp fra for eld re ne, og i over kant av én fem te del har fått det blant dem som 
er i 30-års al de ren. Til tross for at om fan get av den ne ty pen for eld re hjelp er 
be ty de lig, be tyr det te li ke vel at de al ler fles te gjen nom fø rer bo lig kjøp uten 
den ne ty pen øko no misk as si stan se fra for eld re ne.

Ta bell 4: An del bo lig ei ere som har mot tatt øko no misk hjelp fra for eld
re i form av sik ker het el ler kau sjon et ter al der. Pro sent. Kil de: Le ve
kårs un der sø kel se ne 2001–2007.

20–29 år 30–39 år 40–49 år 
2001 2004 2007 2001 2004 2007 2001 2004 2007
27 32 29 19 23 22 8 13 10

Sam let sett vi ser tal le ne fra le ve kårs un der sø kel se ne sta bi li tet med hen syn 
til tids punk tet de unge flyt ter ut av for eld re hjem met, mens al de ren for før-
s te gangs kjøp av bo lig har sun ket i pe ri oden. Det te be tyr at pe ri oden ung-
dom bor i mid ler ti di ge leie bo li ger, har blitt kor te re. Det ser vi de re ut til at 
bo retts lags bo li ger i øken de grad har blitt en etab le rings bo lig for de unge i 
ei er mar ke det. De al ler fles te gjen nom fø rer også det før s te bo lig kjø pet uten 
hjelp av for eld re ne i form av sik ker het i fast ei en dom el ler kau sjon.
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Dis ku sjon
Ana ly se ne i den ne ar tik ke len har vært av gren set til en ge ne rell be skri vel se 
av om tids punk tet ung dom flyt ter hjem me fra, og tids punk tet de kjø per sin 
før s te bo lig, har end ret seg i lø pet av de sis te åre ne. Ana ly se ne vi ser at i det 
sto re og hele har ung dom mens bo lig etab le ring lig get fast. De flyt ter hjem-
me fra om kring tjue års al de ren, som of test til en bo lig de lei er. Det før s te 
bo lig kjø pet gjen nom fø res når de etab le rer seg med en sam livs part ner.

Ge ne rel le end rin ger i ung dom mens etab le rings fa se har gitt for vent nin-
ger om økt in di vi dua li se ring i de res etab le rings møns ter på bo lig mar ke det. 
Det lig ger uten for rek ke vid den av den ne ar tik ke len å vur de re i hvil ken grad 
boligetableringen er pre get av ge ne rel le in di vi dua li se rings ten den ser. Sterk 
sta bi li tet i tids punk tet de unge flyt ter hjem me fra, kan for eks em pel tol kes 
som et ut trykk for at ut flyt tings møns te ret er pre get av ster ke tra di sjo ner og 
stan dar di se ring, men vi vet lite om hvil ke grun ner de unge har til å flyt te. 
Selv om ut flyt tings tids punk tet har vært sta bilt over lang tid, kan det ten kes 
at flyttemotivene har end ret seg.

Sta bi li te ten i de un ges bo lig etab le ring kan hand le om so sia le mønst re 
som re pro du se res. Både om gi vel se nes for vent nin ger og ung dom mens egne 
øns ker om å være selv sten dig og uav hen gig, leg ger fø rin ger på de un ges 
be slut ning om å flyt te hjem me fra. På til sva ren de måte kan det å kjø pe sin 
før s te bo lig være et sterkt sig nal om for plik tel se, både øko no misk og emo-
sjo nelt. Ved si den av so sia le og per son li ge for vent nin ger om at fa mi lie li vet 
skal le ves i en egen eid bo lig, fø rer også det å etab le re seg som par til at man 
blir to om å dele ut gif te ne for bun det med et bo lig kjøp. Det før s te bo lig kjø-
pet kan med and re ord være en vik tig øko no misk pakt, der to står ster ke re 
enn én i mø tet med høye bo lig pri ser. Men det be tyr også at beg ge par ter 
gjør seg sår ba re for de øko no mis ke kon se kven se ne av even tu el le ren te øk-
nin ger, tap av inn tekt og sam livs brudd. Den ne sår bar he ten for ster kes ved 
at de fles te sam liv inn gått av unge er mind re re gu ler te sam bo er skap, og de 
prak ti se rer i li ten grad fel les øko no mi på and re må ter (No ack mfl. 2011).

Et an net og vik tig spørs mål i den ne ar tik ke len har vært om høye bo-
lig pri ser de sei ne re åre ne har stengt ung dom ute fra bo lig mar ke det. Ana-
ly se ne vi ser in gen tegn til en slik ute sten ging. Tvert imot flyt ter ung dom 
hjem me fra om kring sam me al der som før, og an de len unge bo lig ei ere har 
ste get pa ral lelt med bo lig pri se ne et ter år tu sen skif tet. Etab le rings møns te-
ret et ter år tu sen skif tet har med and re ord lik hets trekk med hvor dan unge 
etab ler te seg på bo lig mar ke det un der høy kon junk tu ren på 1980-tal let. I 
ut gangs punk tet kan det pe kes på minst tre mu li ge for kla rin ger for den ne, 
til sy ne la ten de pa ra dok sa le, sam men hen gen mel lom høye bo lig pri ser og fle-
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re unge bo lig ei ere (jf. Bor ger sen og Som mer voll 2006). For det før s te kan 
det ten kes at en stør re an del av kjø pe ne gjø res med hjelp fra for eld re ne, slik 
at inntektsbegrensninger blant før s te gangs kjø per ne om gås ved at for eld-
re ne stil ler egen bo lig som sik ker het el ler kau sjo ne rer for bo lig lån. Al ter-
na tivt kan for eld re også bi dra med egen ka pi tal til kjø pet. Selv om tal le ne 
fra le ve kårs un der sø kel se ne vi ser at en be ty de lig an del unge får øko no misk 
hjelp av for eld re i form av sik ker het i fast ei en dom og kau sjon, gjen nom-
fø rer li ke vel de fles te før s te gangs kjøp av bo lig uten slik hjelp. Det er hel ler 
in gen kla re in di ka sjo ner på at om fan get av slik for eld re hjelp har økt et ter 
år tu sen skif tet.

For det and re kan økt ut bre del se av så kal te lav inn skudds bo li ger ha bi-
dratt til fle re unge bo lig ei ere. Kom bi na sjo nen av lave inn skudd og høy fel-
les gjeld kan gjø re unge mer vil li ge til å påta seg stør re gjeld. Som selv ei er 
be lå nes bo lig ei ere in di vi du elt, mens an dels ei ere står kol lek tivt an svar li ge 
for fel les gjeld. På mid ten av 2000-tal let ble det re gist rert en klar vekst i 
an tall nye bo retts lag, og man ge av dis se var lav inn skudds bo li ger der mål-
grup pen var ung dom (Bor ger sen og Som mer voll 2006; Bar lind haug mfl. 
2009). Et ter år tu sen skif tet har økte ei er an de ler blant unge i stor grad opp-
stått ved at de i øken de grad har etab lert seg som an dels ei ere i bo retts lag. 
Det er imid ler tid usik kert om ut bre del sen av lav inn skudds bo li ger har vært 
stor nok til å øke ei er an de le ne blant unge i noen be ty de lig grad. Fle re unge 
an dels ei ere kan der imot være et ut trykk for at bo retts lags lei lig he ter i øken-
de grad er blitt en etab le rings bo lig for før s te gangs kjø pe re. Sli ke bo li ger er 
ofte mind re enn selv ei de bo li ger, og der med er også pri sen for dis se bo li ge ne 
la ve re enn selv ei de bo li ger. Bo retts lags lei lig he ter er også fri tatt fra om set-
nings av gif ten, som kom mer i til legg til kjø pe sum men på selv eier bo li ger.

For det tred je kan kon junk tur ut vik lin gen et ter år tu sen skif tet ha end ret 
ban ke nes ut låns prak sis og de un ges vil je til å ta opp lån. Den lang va ri ge 
pris veks ten kan ha ført til økte for vent nin ger om fremtidig pris vekst. Sli-
ke for vent nin ger kan bety at både ban ke ne og før s te gangs kjø pe re har blitt 
vil li ge til å ta stør re ri si ko med hen syn til gjelds be last ning. Kre dit til sy net 
(2007) pe ker også på at be lå nings gra den blant ung dom, både i for hold til 
bo lig ver di og inn tekt, har ste get pa ral lelt med bo lig pri se ne. Pro ble met med 
pris vekst på bo lig mar ke det sy nes med and re ord ikke å være knyt tet til 
at ung dom sten ges ute fra bo lig mar ke det, men at økt til gang på kre ditt 
mu li gens har gjort det for en kelt å gjen nom fø re før s te gangs kjø pet. Høy 
be lå nings grad og høy gjelds be last ning gjør at de som ny lig har kjøpt sin 
før s te bo lig, er mer ri si ko ut satt (Ford mfl. 2001). For det før s te er det te 
en kostnadsrisiko, der før s te gangs kjø pe re med sto re bo lig lån er ut satt for 
even tu el le økte ren te ut gif ter. For det and re er det te også en inntektsrisiko. 
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Et stramt hus hold nings bud sjett som føl ge av stort lå ne opp tak tå ler i li ten 
grad en even tu ell inn tekts ned gang. Sær lig ut satt er de som opp le ver sam-
livs brudd, si den før s te gangs kjø pet ofte er nært knyt tet til det å etab le re seg 
med sam livs part ner.

Av slut ning
Ge ne relt sett går det gan ske bra med ung dom flest på bo lig mar ke det. Etab-
le rings møns te ret har i stor grad lig get fast de sis te åre ne. Va ria sjo ne ne om-
kring det te ge ne rel le møns te ret kan pri mært knyt tes til kon junk tur sving-
nin ger, ikke minst ved at sær lig ens li ge øker sin ei er an del i opp gangs kon-
junk tu rer. Si den det te også be tyr at gjelds be last nin gen blant før s te gangs-
kjø pe re øker pa ral lelt med pris vekst på bo lig mar ke det, kan det være ri-
me lig å stil le spørs mål om ung dom de sei ne re åre ne har på tatt seg for stor 
ri si ko ved å etab le re seg som bo lig ei ere.

Vars ler om at Nor ges Banks sty rings ren te er på vei opp, kan for eks em-
pel bety at ren te ut gif te ne for man ge unge bo lig ei ere som ny lig har kjøpt 
bo lig, blir stør re enn de er i stand til å be ta le.

Det er også verdt å mer ke seg at tverr snitts da ta som er be nyt tet i den-
ne ar tik ke lens ana ly ser, er lite eg net til å be skri ve mar gi na le og van ske-
lig stil te grup per. Tverrsnittsbeskrivelser kan med and re ord un der vur de re 
pro ble mer en kel te ung dom mer står over for på bo lig mar ke det. Nye re stu di-
er har for eks em pel pekt på at an tall ung dom mer som kan de fi ne res som 
van ske lig stil te på bo lig mar ke det, har vært sti gen de de sis te åre ne. Gitt den 
be tyd nin gen en vel lyk ket bo lig etab le ring har for de un ges over gang til vok-
sen li vet er det te ved si den av å være en stor be kym ring for den en kel te også 
be kym rings fullt for sam funns ut vik lin gen ge ne relt.

No ter

1  En stor takk til Kris tinn Heg na for svært gode kom men ta rer og råd un der veis i skri ve-

pro ses sen. Takk også til tids skrif tets to ano ny me kon su len ter for kon struk tiv kri tikk 

og gode inn spill.

2  Unn ta ket er en li ten ned gangs pe ri ode i 2007–2008 (http://www.nef.no/xp/pub/topp/

bo lig pris sta tis tikk).

3  Sær lig blant stu den ter kan bo kol lek tiv være et van lig før s te trinn på en «selv sten dig» 

bo lig kar rie re (Mul der og Hooimejier 2002).

4  1997: N = 1212, 2001: N = 1195, 2004: N = 1058, 2007: N = 992.
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5  Flyt ting fra eie til leie kan for eks em pel skje i for bin del se med sam livs brudd, der én av 

el ler beg ge part ner ne må flyt te fra en bo lig som ble kjøpt i fel les skap.

6  I le ve kårs un der sø kel sen fra 2007 fant Aar land (2010) at det te gjaldt for 42 per so ner.

7  Hjemmeboerandelen blant ung dom i be gyn nel sen av 20-åre ne i 1997 ser ut til å lig ge 

for høyt, sam men lig net med and re un der sø kel ser fra til sva ren de pe ri ode (f.eks. An-

der sen 2002). Ut valgs stør rel sen på le ve kårs un der sø kel sen gjør at es ti ma ter i un der-

grup per er sår ba re for så kalt «da ta støy». Vi tror der for den høye hjemmeboerandelen 

i 1997 kan være et re sul tat av utvalgsvarians.
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Summary
Housing transitions of younger adults: stability or change?
The transition from the parental home to in de pen dent li ving is one of the 
most significant chan ges to occur in the housing circumstances of any 
individual. Internationally, the re is evidence that the housing decisions 
and circumstances of younger house holds are changing as more young 
adults stay in the parental home for longer and ac cess to home purchase 
is delayed. In this article we ask if this is also the case among Nor we gi an 
young adults. Our analysis is based on a re view of re le vant literature and 
data from the surveys of li ving conditions in the period 1997–2007. The 
results show a lar ge degree of stability in the housing transitions of Nor-
we gi an youth. By the age of 20 most of them have left the parental home 
and become tenants. However, since the turn of the 21st cen tu ry the sha re 
of young owner occupiers has increased. Surprisingly, this is also the case 
among young sing les.


