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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om hvordan etnisk norske foreldre tilpasser seg i Groruddalen, og 

hvordan de vurderer bolig og boligområde. Ved bruk av kvantitativ metode sammenligner jeg 

de bofaste foreldrene med de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen. Det jeg ønsker å 

belyse er hvorfor denne gruppen blir boende i et område som er preget av så mye ustabilitet, 

og i hvilken grad de vurderer Groruddalen annerledes enn de som har flyttet.  

Analysen er basert på en spørreundersøkelse, Undersøkelse om ditt nabolag, som ble utført i 

2012. Hovedfunnene fra analysen er at den bofaste gruppen i stor grad er fornøyd med både 

bolig og boligområde, og at dette i seg selv kan være en viktig årsak til å bli boende. Samtidig 

er det faktorer ved Groruddalen som bofaste majoritetsforeldre er mindre fornøyd med, her 

skiller andelen etniske minoriteter og områdets omdømme seg klart ut. Selv om de bofaste er 

misfornøyd med områdets omdømme, så svarer nesten 70 prosent at omdømmet ikke stemmer 

overens med virkeligheten og at området er bedre enn sitt omdømme. Naboenes etniske 

bakgrunn er en faktor de bofaste er misfornøyd med uavhengig av individuelle kjennetegn og 

holdninger. Dette peker i retning av at dette er en faktor ved Groruddalen som sted som de 

bofaste foreldrene opplever som problematisk. Totalt sett er vurderingene bofaste og flyttere 

gjør av Groruddalen ganske like, men handlingene er annerledes. Dette indikerer at det 

eksisterer strukturelle faktorer på ulike geografiske nivåer som begrenser eller muliggjør 

husholdningenes handlingsrom, at de bofaste har en sterkere stedstilhørighet til Groruddalen, 

eller at de ulike gruppene har ulike toleransenivå og/ eller erfaringer med å bo i samme 

nabolag som minoriteter.           

 

 

 

 

 

  



VI 
 

 



VII 
 

Forord 

Dette har vært en lang og intensiv prosess, og jeg har lært utrolig mye av å skrive denne 

oppgaven! 

Først og fremst så vil jeg takke veilederen min, Terje Wessel. Du har vært en enorm ressurs 

fra første til siste veiledning! Tusen takk for all hjelp og veiledning! Takk for at du har vært 

ærlig og positiv, og for at du alltid har vært tilgjengelig for spørsmål som har dukket opp 

underveis.  

Jeg vil også takke Osloforskning for stipend. Store deler av stipendet har gått til rykende fersk 

kaffe hver morgen – det har med andre ord vært helt essensielt for å komme i mål! Stipendet, 

i form av at noen synes temaet er spennende og relevant, har vært en stor motivasjon i denne 

prosessen. Torstein, takk for kartbistand! Jonas, takk for bistand med grafisk fremstilling av 

sentrale geografiske nivåer!   

Videre vil jeg takke for mange fine og lærerike år på samfunnsgeografistudiet! Jeg har møtt 

utrolig mange hyggelige mennesker på min vei! GIS-girls, takk for alle de fine kollokviene vi 

har hatt, og alle burgerne vi har spist! 

Tusen takk til Erling og Bente for at dere alltid stiller opp. Takk for hundepass, 

søndagsmiddager og restemat. Dere er gull verdt!  

Kjære mamma og pappa, takk for at dere alltid er der for meg og støtter meg i alt jeg gjør. Jeg 

setter utrolig stor pris på dere!  

Abby, takk for at du har vekket meg hver eneste morgen og sørget for min daglige dose med 

frisk luft og mosjon. En spesiell takk til Alexander. Takk for at du alltid er så raus, blid, 

positiv og hjelpsom. Du er den fineste heiagjengen jeg vet om! 

 

Oslo 25. mai 2016 

Malin Brevigh Nilsen        

 

 



VIII 
 

 

 

 

  



IX 
 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Tema og problemstilling .......................................................................................................... 2 

1.2 Teoretisk perspektiv ................................................................................................................ 3 

1.3 Begreper .................................................................................................................................. 4 

1.3.1 Individuell og etnisk identitet .......................................................................................... 4 

1.3.2 Majoritet og minoritet ..................................................................................................... 5 

1.3.3 Stedsidentifikasjoner og stedstilhørighet ........................................................................ 6 

1.3.4 Sentrale geografiske nivåer ............................................................................................. 7 

1.4 Oppgavens videre oppbygging ................................................................................................ 8 

2 Groruddalen – et landskap av drabantbyer .................................................................................... 9 

2.1 Oslo og Groruddalen – historisk bakteppe .............................................................................. 9 

2.1.1 Groruddalen .................................................................................................................. 10 

2.2 Oslo og Groruddalen – situasjonen idag ............................................................................... 13 

2.2.1 Flyttestrømmer .............................................................................................................. 16 

2.2.2 Osloskolen ..................................................................................................................... 17 

2.2.3 Levekår .......................................................................................................................... 18 

2.2.4 Stedskvaliteter og stedsidentitet .................................................................................. 19 

2.2.5 Groruddalssatsingen...................................................................................................... 20 

3 Bofasthet og mobilitetsprosesser ................................................................................................. 21 

3.1 Mobilitetstilpasninger og flytting .......................................................................................... 21 

3.1.1 Mobilitet ........................................................................................................................ 21 

3.1.2 Nyere flytteteori ............................................................................................................ 23 

3.1.3 Flyttebeslutninger ......................................................................................................... 24 

3.1.4 Exit, voice & loyalty ....................................................................................................... 25 

3.2 Strukturelle faktorer .............................................................................................................. 28 

3.3 Push-pull-perspektivet .......................................................................................................... 28 

3.3.1 Push-faktorer ................................................................................................................. 30 

3.3.2 Pull-faktorer ................................................................................................................... 34 

3.4 Oppsummering ...................................................................................................................... 40 

3.4.1 Veien videre – implikasjoner for analysen .................................................................... 40 

4 Data og metode ............................................................................................................................ 43 

4.1 Kvantitativ metode ................................................................................................................ 43 



X 
 

4.1.1 Årsaksforklaringer ......................................................................................................... 43 

4.2 Datasett ................................................................................................................................. 44 

4.2.1 Utvalget ......................................................................................................................... 45 

4.2.2 Svarprosent og frafall .................................................................................................... 45 

4.3 Statistisk metode ................................................................................................................... 47 

4.3.1 Bivariat analyse – krysstabeller ..................................................................................... 47 

4.3.2 Multivariat analyse – logistisk regresjon ....................................................................... 49 

4.4 Variabler ................................................................................................................................ 53 

4.4.1 Avhengige variabler ....................................................................................................... 53 

4.4.2 Sentrale forklaringsvariabler ......................................................................................... 55 

4.4.3 Kontrollvariabler ............................................................................................................ 55 

4.4.4 Presentasjon av variablene ........................................................................................... 57 

4.5 Målefeil: validitet og reliabilitet ............................................................................................ 61 

4.6 Styrker og svakheter ved designet ........................................................................................ 62 

4.6.1 Postalt spørreskjema ..................................................................................................... 62 

4.6.2 Tverrsnittdesign ............................................................................................................. 62 

4.6.3 Geografisk nivå .............................................................................................................. 63 

4.6.4 Kategorisering av etniske grupper................................................................................. 64 

4.7 Forskerrollen og etiske utfordringer ..................................................................................... 65 

4.8 Oppbygging av analysen ........................................................................................................ 65 

5 Vurderinger av boforhold og boområde – nåværende boområde .............................................. 66 

5.1 Fornøydhetsgrad ................................................................................................................... 66 

5.1.1 Bofaste ........................................................................................................................... 67 

5.1.2 Flyttere versus bofaste .................................................................................................. 72 

5.2 Områdets omdømme ............................................................................................................ 75 

5.3 Holdninger til mangfold ......................................................................................................... 79 

5.4 Oppsummering ...................................................................................................................... 82 

6 Vurderinger av boforhold og boområde – Groruddalen .............................................................. 84 

6.1 Faktisk situasjon – boligområde og skolen ............................................................................ 84 

6.2 Foretrukket situasjon – boligområde og skolen .................................................................... 86 

6.3 Flyttere og bofaste – ulike vurderinger av Groruddalen? ..................................................... 87 

6.4 Flytte eller ikke flytte? ........................................................................................................... 92 

6.5 Oppsummering ...................................................................................................................... 94 

7 Individuelle kjennetegn ved bofaste og flyttere ........................................................................... 97 



XI 
 

7.1 Regresjonsanalyse I: fornøyd med området i sin helhet ....................................................... 98 

7.2 Regresjonsanalyse II: positivt med mangfold og toleranse ................................................. 100 

7.3 Regresjonsanalyse III: fornøyd med naboenes etniske bakgrunn ....................................... 103 

7.3.1 Flytteårsak: for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i skolen ............................ 105 

7.4 Oppsummering .................................................................................................................... 105 

8 Avslutning og konklusjon ............................................................................................................ 108 

8.1 Oppgavens funn .................................................................................................................. 108 

8.2 Teoretisk relevans ............................................................................................................... 109 

8.3 Videre forskning .................................................................................................................. 111 

8.4 Fremtiden ............................................................................................................................ 112 

Litteraturliste ....................................................................................................................................... 115 

Vedlegg 1 ............................................................................................................................................. 120 

Vedlegg 2 ............................................................................................................................................. 121 

Vedlegg 3 ............................................................................................................................................. 122 

Vedlegg 4 ............................................................................................................................................. 123 

Vedlegg 5 ............................................................................................................................................. 128 

 

Figur 1: Sentrale geografiske nivåer........................................................................................................ 8 

Figur 2: Oslo med Groruddalen, gjennomsnittsinntekt på delbydelsnivå (marka er utelatt pga. 

folketall). ............................................................................................................................................... 14 

Figur 3: Andelen ikke-vestlige minoriteter på delbydelsnivå i Groruddalen i 2016 ............................. 16 

Figur 4: Push- pull-perspektivet ............................................................................................................ 30 

 

Tabell 1: Demografisk og sosioøkonomisk statistikk for Groruddalen og Oslo. .................................. 13 

Tabell 2: Sentrale grupper, oppgitt i antall. ........................................................................................... 55 

Tabell 3: Uavhengige variabler på individ- og husholdningsnivå, angitt i prosent. .............................. 59 

Tabell 4: Subjektive variabler om vurderinger av boligområde og erfaringer av å bo i samme 

boligområde med innvandrere, angitt i prosent. .................................................................................... 60 

Tabell 5: Vurderinger av egen bolig og eget boligområde, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest 

i margen til venstre. ............................................................................................................................... 69 

Tabell 6: Forhold ved boligområde som man er mest/ minst fornøyd med, oppgitt i prosent. ............. 74 

Tabell 7: Områdets omdømme, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest i margen til venstre. .... 76 

Tabell 8: Påstander om holdninger til mangfold, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest i margen 

til venstre. .............................................................................................................................................. 80 

Tabell 9: Faktisk situasjon og foretrukket situasjon i boligområde og skolen, oppgitt i prosent. 

Krysstabell. Kjikvadrattest i margen til venstre. ................................................................................... 85 

Tabell 10: Forandringer i boligområdet som potensielt kan føre til fraflytting, oppgitt i prosent......... 88 

Tabell 11: Push-faktorer for å flytte fra Groruddalen, oppgitt i prosent. N 66...................................... 89 



XII 
 

Tabell 12: Flytteårsak knyttet til boligen, oppgitt i prosent. N 66......................................................... 90 

Tabell 13: Tidligere boligsituasjon, oppgitt i prosent. N 66. ................................................................. 91 

Tabell 14: Nåværende boligsituasjon, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest: p = 0,001. N 210.

 ............................................................................................................................................................... 91 

Tabell 15: Flytteplaner, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest: p = 0,003. ............................... 93 

Tabell 16: Fornøyd med boligområdet i sin helhet, logistisk regresjon. Oppgitt i B-verdier. ............... 99 

Tabell 17: Vurderinger av boligområde knyttet til mangfold og toleranse, logistisk regresjon. Oppgitt i 

B-verdier. ............................................................................................................................................. 102 

Tabell 18: Naboenes etniske bakgrunn, logistisk regresjon. Oppgitt i B-verdier. ............................... 104 

 



1 
 

1 Innledning 

Utgangspunktet for å skrive denne oppgaven er den heftige debatten rundt segregasjon og 

«hvit flukt» i Groruddalen, hvor barn og barns læringsvilkår står sentralt. Både media og 

politikere har hatt fokus på Groruddalen, spesielt i de senere årene. Fokuset har i stor grad 

vært ensidig og negativt, og Groruddalen er synonymt med elever med dårlige 

språkkunnskaper og læremiljø, en økende andel ikke-vestlige minoriteter og en stor andel 

mennesker som går på trygd. Media har spesielt belyst fenomenet ”hvit flukt” og hvordan 

denne ”flukten” fører til at det blir færre etnisk norske elever på skolene i Groruddalen.  

Debatten har også vært preget av etnisk norske foreldre som bor i Groruddalen og har en 

annen oppfatning av situasjonen. Det har blitt publisert flere leserinnlegg hvor personer 

forteller om sine positive erfaringer av den flerkulturelle skolen og de flerkulturelle 

boområdene.  

Da jeg startet å studere samfunnsgeografi ble jeg gjort oppmerksom på debatten angående 

Groruddalen og Oslo som ”den delte byen”. Dette var aspekter jeg tidligere ikke hadde tenkt 

på. Jeg har selv tilbrakt mesteparten av barndommen min i Søgne i Vest-Agder. Da jeg flyttet 

til Oslo for å studere endte jeg først opp med å bo tre år på Sagene, deretter bodde jeg to år på 

Korsvoll. De siste tre årene har jeg bodd på Grorud. Jeg har selv et veldig annerledes inntrykk 

av Groruddalen enn det media fremstiller. Jeg er ikke aktiv i lokalmiljøet her, men jeg går 

daglig frem og tilbake til t-banen, jeg går på butikken(e) for å handle mat og på Bazaaren når 

jeg handler grønnsaker. Jeg går tur med hunden i nabolaget og jogger langs Alnaelva. Jeg 

kjøper meg ofte en dobbel americano på Kafé Steinbra som jeg tar med meg og drikker i 

Grorudparken. På sommeren bader jeg på Stemmern og om vinteren går jeg på ski til 

Lilloseter. Når støvlettene er ødelagte fikser skomaker Ali dem. Han lagde også navneskilt til 

hunden vår. Jeg har ikke barn og jeg vet ikke om vi hadde bodd i Groruddalen dersom vi 

hadde hatt barn i skolealder. Med unntak av leserinnlegg og kronikker eksisterer det lite 

litteratur og forskning på dette temaet, et unntak er Halvor Foslis bok; ”Fremmed i eget land. 

Samtaler med den tause majoritet” som ble publisert i fjor. Men den ser ikke spesifikt på 

foreldre og deres erfaringer. Dette har ført til at jeg ønsker å undersøke hvordan bofaste 

majoritetsforeldre forholder seg til situasjonen og debatten om Groruddalen. 
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1.1 Tema og problemstilling 

Hovedfokuset i denne oppgaven vil være på etnisk norske foreldre med barn under 18 år som 

har bodd i samme nabolag i Groruddalen over en viss tid. Gjennom hele oppgaven vil jeg 

kalle denne gruppen den bofaste majoritet. Jeg vil rette søkelyset mot hvilke vurderinger de 

gjør i forhold til andre foreldre i samme situasjon. Hvorfor blir de boende i et område som er 

preget av ustabilitet? Har disse foreldrene andre kjennetegn enn den gruppen som har flyttet 

fra Groruddalen? Årsaken til at jeg har valgt å belyse denne gruppen er medias fokus på ”hvit 

flukt”, men også den sårbare situasjonen man befinner seg i som foreldre når man må ta valg 

som bevisst eller ubevisst kan påvirke fremtiden til egne barn.  

Med dette som bakgrunn kom jeg frem til problemstillingene: Hvordan forholder "bofaste 

majoritetsforeldre" i Groruddalen seg til endringer i nabolaget og mobilitetsprosesser? Har 

denne gruppen andre kjennetegn og holdninger enn de som har flyttet? 

Jeg er primært interessert i de bofaste og hvilke vurderinger de gjør, det er det viktigste i 

undersøkelsen. Gruppen som har flyttet fra Groruddalen brukes som en referansegruppe for å 

kunne vite hva som er spesielt med de som blir boende i Groruddalen over lengre tid uten å 

flytte. Jeg kunne også ha sammenlignet den bofaste gruppen med beboere som bor andre 

steder i byen, men siden jeg er opptatt av Groruddalen som sted har jeg valgt å sammenligne 

med de som har flyttet fra Groruddalen  

Problemstillingene vil jeg belyse ved bruk av kvantitativ metode, og jeg har fått tilgang til en 

spørreundersøkelse som ble utført i 2011/ 2012 rundt temaet flytting og boligområder i 

hovedstadsområdet. Undersøkelsen inngår i et nordisk forskningsprosjekt med tittelen 

"Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation" 

(NODES). Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført ved Universitetet i Helsinki i 

Finland og Universitetet i Uppsala i Sverige. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid mellom 

flere forskningsinstitusjoner, deriblant Universitetet i Oslo, og nasjonale statistiske byråer, 

deriblant Statistisk Sentralbyrå i Norge. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan 

nabolag i Osloområdet utvikler seg og påvirkes gjennom flytting basert på hvordan 

befolkningen oppfatter områdene. I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om boligen 

man bor i, boligområdet og eventuelt motiver for å flytte til et annet sted i Osloområdet. Det 

ble også stilt spørsmål om hvordan man ser på det å bo i samme område som innvandrere, og 

hva man tenker om at innvandrere ofte bor i bestemte områder.  
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Gjennom valgt metode vil jeg belyse om det finnes generelle tendenser og holdninger blant 

majoritetsforeldre som bor i Groruddalen betegnet som "bofaste", og hvorvidt deres vurdering 

av å bo i Groruddalen skiller seg fra majoritetsforeldre som har flyttet fra Groruddalen 

betegnet som "flyttere". Spørreundersøkelsen inneholder detaljert informasjon på individ- og 

husholdningsnivå, og jeg vil også belyse hvorvidt den bofaste gruppen har mer positive 

vurderinger av blant annet bomiljø og skolen enn gruppen som har flyttet.  

1.2 Teoretisk perspektiv 

Jeg har kommet frem til ulike perspektiver som kaster lys over majoritetsforeldrenes valg og 

preferanser. Et viktig utgangspunkt vil være nyere mobilitetsteori, der mobilitet og 

immobilitet sees som aktive prosesser. Ulike individer har ulike ressurser, muligheter og 

preferanser - noe som påvirker beslutninger vedrørende flytting. Samtidig eksisterer det 

strukturelle faktorer på ulike geografiske nivåer som også har en innvirkning på valgene som 

tas.  

Videre vil jeg gjøre rede for Brown og Moore sitt perspektiv fra 1970 om hvordan frivillig 

flytting foregår. Dette perspektivet tar utgangspunkt i at flytting foregår i to faser - i den første 

fasen avgjør man om man ønsker å flytte eller ikke, i fase to vurderes hvor man eventuelt skal 

flytte til. I den andre fasen har husholdninger som har besluttet at de vil flytte ofte en rekke 

kriterier over egenskaper de ønsker ved nytt sted/ ny bolig.  

Albert Hirschmans velkjente handlingsmodell har en sentral rolle i denne oppgaven. Modellen 

består av tre mekanismer; tilbaketrekning (”exit”), aksjon (”voice”) og lojalitet/ passivitet 

(”loyalty”) (Hirschman 1970). Den ble opprinnelig brukt for å beskrive alternativene brukere/ 

kjøpere står overfor når organisasjoner ikke lenger utfører sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Modellen kan brukes til å analysere beboernes reaksjoner og handlinger 

ved endringer i nabolaget; alternativene vil her være å flytte (”exit”), engasjere seg i 

problemene (”voice”) eller å forholde seg passiv (”loyalty”). Et fjerde alternativ kan være 

mekanisk aggresjon, hvor beboerne går til angrep på omgivelsene (Wessel, 1997, s. 97).  

Et annet viktig utgangspunkt vil være Anthony Giddens’ forståelse av struktur og aktør. 

Giddens (1984) ser på strukturer som en kombinasjon av begrensninger («constraining…») og 

ressurser («enabling…»), og dette er et hensiktsmessig grep i studier av boligtilpasninger.  



4 
 

Groruddalen er et sentralt geografisk nivå i denne oppgaven, siden hele området er 

stigmatisert i media. I teoridelen vil jeg gjøre rede for en rekke push-faktorer knyttet til 

ustabiliteten i Groruddalen. Disse faktorene blir ofte ansett som negative og vil for mange 

husholdninger være aktuelle insentiver for å flytte fra Groruddalen – eksempler på faktorer 

som vil bli belyst er stigmatisering, økt innvandrerandel og hvit flukt. Jeg vil blant annet 

bruke Ingrid Ellen Goulds hypotese om nabolagsstereotypifisering og majoritetens mobilitet i 

multietniske byer (the «race-based neighborhood stereotyping» hypothesis) – hvor 

hovedpoengene hennes er at majoritetsbefolkningen bruker etniske markører som et signal på 

nabolagskvalitet, majoriteten responderer på en økende andel minoriteter i nabolaget, og at de 

gruppene som mest sannsynlig flytter fra et område er foreldre, huseiere og andre grupper 

som er opptatt av nabolagets kvalitet (Wessel, 2016). Jeg vil også gjøre rede for teori om 

«white flight» og «white avoidance», som viser til majoritetens holdninger og preferanser, og 

hvordan bruk av slike begreper i en norsk kontekst kan bidra til ytterligere stigmatisering av 

Groruddalen som sted.  

Det eksisterer også en rekke pull-faktorer som kan bidra til at man ønsker å bli boende i 

Groruddalen. Det kan være sosiale relasjoner, stedstilhørighet, ønske om stabilitet, nærheten 

til marka, lokalt engasjement, sosial kapital, betalingsevne/ betalingsvillighet eller et ønske 

om kulturell påvirkning i form av andre normer og verdier.  

Målet med teorikapittelet er å gjøre rede for ulike teoretiske utgangspunkt som sammen kan 

danne et grunnlag for å belyse den atypiske situasjonen; at majoritetsforeldre blir boende i 

Groruddalen.  

1.3 Begreper 

De viktigste begrepene å definere i denne oppgaven er individuell og etnisk identitet, 

majoritet og minoritet, stedsidentifikasjoner og stedstilhørighet, og geografisk nivå.  

1.3.1 Individuell og etnisk identitet 

Etnisitetsbegrepet bygger på forståelsen av at en person identifiserer seg med trekk andre 

innenfor den samme gruppen markerer seg med. Behovet for sosial tilhørighet og kontinuitet 

er sentralt (Skytte 2008, Eriksen og Sajjad 2011). Det er først i møte med andre at 

etnisitetsbegrepet er relevant, det vil si at begrepet er relasjonelt. Språk, klær, matvaner, 
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religion, "rase", statsborgerskap og musikk kan være indikatorer på etnisk medlemskap. 

Etnisitet handler også om opplevde kulturforskjeller. Det vil si subjektive forskjeller, men for 

at begrepet skal være meningsfylt er det nødvendig at gruppeidentiteten vedvarer over tid og 

at omverdenen anerkjenner den (Skytte 2008, Eriksen og Sajjad 2011). Andre identiteter 

personen har vil ofte være mer fremtredende enn den etniske.  

I tillegg til den etniske identiteten har den enkelte også en individuell identitet som skiller seg 

fra alle andre. Alle er medlemmer av mange grupper. Selv om majoritetsbefolkningen ofte 

vektlegger religion og hudfarge, kan det godt være at individet selv ser på farsrollen og sitt 

norske pass som mer fremtredende identiteter ved seg selv. Kjønn, sosial klasse, alder, 

geografisk tilhørighet og kulturell identitet er eksempler på individuell identitet. Den 

individuelle identiteten er i likhet med den etniske, relasjonell og situasjonsbestemt (Eriksen, 

2010). Den konkrete situasjonen vil altså avgjøre hvilken gruppe man tilhører; for eksempel 

kan morsrollen være fremtredende i noen situasjoner, mens kvinnerollen dominerer i andre 

situasjoner. 

1.3.2 Majoritet og minoritet 

Eriksen og Sajjad (2011) definerer en etnisk minoritet som en gruppe som er i mindretall i et 

storsamfunn, mens majoriteten er i flertall. Begrepene er med andre ord relative, og handler 

om relasjoner. En minoritet eksisterer bare i forhold til en majoritet og omvendt. Relasjonen 

mellom minoritet og majoritet kjennetegnes av et asymmetrisk maktforhold, hvor 

maktfordelingen i samfunnet vil påvirke hvilke kategoriseringer som fremstilles i ulike 

situasjoner (Fuglerud og Eriksen, 2007). Majoriteten besitter den økonomiske, politiske og 

kulturelle makten i form av at denne gruppen kjenner samfunnet og hvilke ferdigheter som 

kreves for et vellykket liv (Eriksen og Sajjad, 2011).  

I områder hvor minoritetsandelen er stor, vil majoritetsbefolkningen kunne være i mindretall, 

og dermed en minoritet. Dette kan oppstå på ulike geografiske nivåer - i nabolaget, på skolen 

og i klasserommet. Selv om majoritetsbefolkningen er i mindretall på enkelte geografiske 

nivåer, er de allikevel i flertall i en nasjonal kontekst og på bynivå. Symbolmakten; i form av 

å definere hvordan verden ser ut, som majoritetsbefolkningen besitter, kan dermed overføres 

til minoritetsbefolkningen på enkelte geografiske nivåer og i enkelte situasjoner. Dersom det 

går mange barn med bakgrunn fra Somalia i samme barnehage kan dette for eksempel bety at 
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foreldrene snakker somalisk til hverandre når de henter barna sine – dette kan føre til at 

majoritetsforeldre føler seg utenfor.  

I denne oppgaven viser minoritetsbefolkningen til alle ikke-vestlige innvandrere, mens 

majoritetsbefolkningen hovedsakelig viser til etnisk norske beboere som bor i Groruddalen 

(bofaste). Ikke-vestlige innvandrere og innvandrere generelt blir ofte forstått med en negativ 

undertone. Jeg vil derfor bruke minoritetsbegrepet i denne oppgaven. I spørreundersøkelsen, 

som er datagrunnlaget i oppgaven, brukes begrepene innvandrere og etniske minoriteter uten 

noen spesifikk definisjon, og baserer seg på respondentens egen oppfatning. 

Majoritetsbefolkningen omtales i spørreundersøkelsen som «personer med norsk bakgrunn». I 

analysekapitlene vil jeg derfor bruke samme terminologi som i spørreundersøkelsen.  

1.3.3 Stedsidentifikasjoner og stedstilhørighet 

Steder konstrueres ut ifra ulike forestillinger og representasjoner som dannes på grunnlag av 

ulike erfaringer og interesser. Den tradisjonelle bruken av begrepet stedsidentitet er opptatt av 

at fysiske omgivelser gir det sin identitet – nyere bruk av begrepet er i større grad opptatt av at 

steder er sosiale konstruksjoner, og at det er de sosiale relasjonene og prosessene som utgjør 

stedet (Røe 2002, Røe 2006). Hvordan man bruker og opplever et sted, vil være subjektivt.  

Hva som er et godt sted vil avhenge av interesser, erfaring, bruk, idealer og verdier. Steder er 

sosialt konstruert, og blir skapt i kommunikasjon mellom ulike personer som er 

meningsberettigede i gitte situasjoner. Det vil allikevel være ulike versjoner av stedet, og den 

geografiske avgrensningen kan være ulik fra person til person. Identitetskonstruksjoner vil 

avhenge av når man har bodd på stedet, og hvor sosialt knyttet man er til stedet (Røe 2002, 

Røe 2006). Når det finnes mange subjektive versjoner av et sted, vil det være vanskelig å 

snakke om én enkelt stedsidentitet, det vil si at "stedsidentifikasjoner" kan være mer passende 

(Røe, 2006). Materielle strukturer kan også være med på å danne kollektive meningsdannelser 

– høyblokker kan være et eksempel på det.  

Stedfølelse og stedstilhørighet handler om å føle tilknytning til et sted. I dagens globaliserte 

samfunn kan man få inntrykk av at sted og tilhørighet har blitt mindre viktig siden verden har 

blitt mer flyktig. Samtidig kan en tenke seg at det har blitt viktigere nå enn før, og at det er 

viktig for folk å ha noe håndfast og nært. Masseys (2010) begrep «a global sense of place» 

fanger denne problematikken. Hun viser til at steder ikke eksisterer i et vakuum, men må sees 
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i relasjon til andre steder som kontinuerlig påvirkes av ulike nettverk av sosiale relasjoner og 

forståelser. Forståelsen av stedet fremstår dermed av å koble plassen til en større geografisk 

kontekst, i tillegg til at stedets historie også påvirker hvordan man oppfatter det.    

Hvordan et sted representeres og hva som vektlegges, kan påvirke hvordan stedet utvikler seg. 

Stedets utvikling påvirkes også av ulike aktører, mangfold, mobilitet og endring (Røe, 2006). 

Gjennom hele oppgaven vil stedsfølelse/ tilhørighet og stedsidentitet være begreper som viser 

til beboere som bor eller har bodd i Groruddalen og deres egne opplevelser og inntrykk av 

Groruddalen som sted. 

1.3.4 Sentrale geografiske nivåer 

Geografiske nivåer viser til ulike skalaer. Man deler ofte de ulike geografiske nivåene inn i 

lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. De ulike nivåene er ikke absolutte, og ulike 

prosesser kan operere på tvers av de ulike nivåene. I denne oppgaven har jeg laget en modell 

for å illustrere de ulike geografiske nivåene jeg anser som relevante i denne oppgaven. I 

denne modellen er individ/ husholdningsnivå det laveste geografiske nivået - deretter 

nabolaget, skolekrets, Groruddalen og Oslo Øst/ Vest (se figur 1 på neste side).      
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Figur 1: Sentrale geografiske nivåer. 

Grafikk: Jonas Gudesen 

  

1.4 Oppgavens videre oppbygging 

Oppgavens kapittel 2 handler om studiens kontekst. Her vil jeg gjøre rede for viktige 

historiske hendelser og levekårsproblemene i Groruddalen. I kapittel 3 gjør jeg rede for 

relevant teori. Kapittel 4 tar for seg data og metode. Kapittel 5 analyserer bofaste og flytteres 

vurderinger av nåværende bolig og boligområde, mens kapittel 6 analyserer gruppenes 

vurderinger av Groruddalen. I kapittel 7 utfører jeg logistiske regresjonsanalyser for å 

analysere funnene i de to foregående kapitlene enda dypere, og for å se om det finnes 

individuelle kjennetegn som har påvirket de ulike gruppenes svar. I kapittel 8 gjør jeg rede for 

oppgavens funn og konklusjon.      
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2 Groruddalen – et landskap av 

drabantbyer 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre rede for Groruddalen som sted. Jeg vil ta for meg 

viktige historiske hendelser og ulike levekårsaspekter som kan ha betydning for hvordan 

situasjonen i Oslo og Groruddalen er i dag. Jeg vil starte med å gjøre rede for viktige 

historiske aspekter, deretter vil jeg belyse drabantbykritikken. Videre vil jeg gjøre rede for 

den økende andelen ikke-vestlige minoriteter, flyttebevegelser, Osloskolen og levekår i 

Groruddalen. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg kort gjøre rede for Groruddalssatsingen. 

2.1 Oslo og Groruddalen – historisk bakteppe  

Oslo blir ofte omtalt som ”den delte byen”. Denne karakteristikken viser til det geografiske 

arbeiderklasseskillet, som deler byen i to (øst og vest) langs Akerselva (figur 2). Andersen 

(2014) argumenterer for at dette skillet oppstod allerede i 1624 da Christian IV tok flere 

drastiske byutviklingsvalg etter at en rekke branner hadde ført til store ødeleggelser i det 

daværende Christiania. Valgene og føringene han la den gangen bidro til å skape en delt by, 

hvor de privilegerte og deres etterkommere kunne beslaglegge vest, og de mindre heldige ble 

styrt mot østkanten. Ulike valg og historiske begivenheter i senere tid har bidratt til å 

reprodusere dette skillet. Begrepsbruken har til en viss grad blitt så dagligdags at man nesten 

anser skillet som ”naturlig”, og at de store levekårsforskjellene som faktisk skiller øst og vest 

nærmest havner i skyggen. På den andre siden kan begrepsbruken også bidra til at man 

oppfatter problemene som større enn det de faktisk er, eller at man glemmer 

levekårsproblemene andre steder i byen (Hagen, Djuve og Vogt, 1994).      

Etter andre verdenskrig var Oslo en attraktiv by i vekst som var preget av fremtidsoptimisme 

– det var et sted hvor det var gode muligheter for å få seg jobb, og det ble etter hvert et sted 

folk flyttet til for å studere, noe som bidro til at det var stor tilflytting fra andre steder i landet. 

Mangelen på boliger til arbeiderne som strømmet til hovedstaden gjorde at 

eiendomsutbyggerne bygde boligblokker i rekordfart. De nye blokkene skulle tilfredsstille 

mentalhygieniske krav, videre var størrelse, innredning og plassering i terrenget sentralt 

(Benum, 1994).  
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Men Oslo klarte ikke å holde på den store strømmen av tilflyttere, byen var i større grad en 

mellomstasjon. De som kom tok med seg kompetansen og utdanningen når de flyttet videre. 

Oslo var også preget av flytting innad i byen og til områder rett utenfor bygrensen, dette 

skyldtes hovedsakelig barnefødsler og giftemål. På 1960-tallet foregikk 58 prosent av 

flyttingene innad i byen, mens 23 prosent gikk til Akershus. Innad i byen gikk disse 

flyttestrømmene hovedsakelig innenfra og utover, og spesielt mot øst. Begge flyttestrømmene 

skyldtes hovedsakelig husholdningsforøkelse, men de som flyttet innad i byen hadde lavere 

utdanning og lavere yrkesstatus enn de som flyttet ut. Samtidig hadde de som flyttet fra øst til 

vest innad i byen høyere sosioøkonomisk status enn de som flyttet andre veien (Benum, 

1994). 

2.1.1 Groruddalen 

Groruddalen var offisielt et geografisk område, et dalføre fra Alunsjøen i Lillomarka i 

nordøst, langs Alnaelva og ned til Bryn, som tidligere er blitt kalt både Akersdalen og 

Lodalen. Området var tidligere en del av Aker kommune, og ble først en del av Oslo i 1948. 

Groruddalen, slik vi kjenner det i dag, er større enn det geografiske området Groruddalen 

(Holen, 2005).   

På midten av 1950-tallet ble byutvidelsen og veksten komplementert med en generalplan som 

tok sikte på å skape ”nye samfunn”. Disse nye samfunnene ble raskt kalt «drabantbyer» av 

journalistene. Drabantbyene i Groruddalen oppstod i perioden mellom 1950 og 1970. 

Forskjellen på disse nye bysamfunnene og boligblokkene som ble bygget nærmere sentrum 

rett etter krigen var dimensjonene, og at de var adskilt fra resten av byen. Tanken var ikke 

lengre bare at familien var den viktigste sosiale enheten; nå skulle man skape sosiale 

relasjoner og fellesskap utover egen familie gjennom felles institusjoner. Groruddalen ble en 

viktig funksjonell del av Oslo, med både boliger og arbeidsplasser. Drabantbyenes mål, i 

tillegg til å dekke bolignøden, var at folk fra ulike sosiale klasser skulle møtes i et sosialt 

fellesskap hvor skolen skulle være den viktigste arenaen for å demokratisere og utjevne. På 

tross av den storslåtte visjonen bak utbyggingen, tok det flere år før butikker, telefon, uteareal, 

skoler og andre servicetilbud var på plass etter innflytting. Servicetilbudet ble i tillegg 

dårligere enn det som var foreslått, samtidig som det flyttet inn mange flere enn planleggerne 

hadde sett for seg. På grunn av den enorme bolignøden ble boligmyndighetene nødt til å kreve 

høyere utnyttelsesgrad, noe som resulterte i at blokkene stadig ble høyere. Byplanen måtte 



11 
 

flere ganger vike for boligsaken. Selv om drabantbyene ikke levde opp til idealet som 

planleggerne hadde tenkt, så var beboerne i stor grad fornøyd, og for mange var det en stor 

oppgradering (Benum, 1994).  

Etter hvert som Oslo vokste ble store deler av Groruddalen preget av produksjon, lager, 

bilbasert innkjøp og transport, men utover 1960-tallet forsvant mye av byens industri (Benum, 

1994, s.18). Samfunnet var i endring, og forventningene om utdanning økte, noe som gjorde 

at etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft avtok. Da arbeidsledigheten økte på 70- og 80-

tallet mottok hele 37 prosent av beboerne på østkanten sosialhjelp, uføretrygd eller var 

arbeidsledige. Kommunen hadde også opprettet flere sosialboliger i drabantbyene, noe som 

bidro til en ytterligere opphopning av sosiale problemer (Benum, 1994). 

Drabantbykritikken 

Etter hvert kom det sterk kritikk av drabantbyene, først gjennom Ammerudrapporten i 1970, 

deretter Stovnerrapporten i 1975 (Alghasi, Eide og Eriksen, 2012). Kritikken gikk ut på at den 

modernistiske arkitekturen og høyblokkbebyggelsen fremsto som menneskefiendtlig og førte 

til sosiale problemer og fremmedgjøring. Det er vanskelig å si i hvilken grad selve 

arkitekturen spilte inn, men den ensidige alderssammensetningen og kommunens plassering 

av mennesker med sosiale problemer i de samme miljøene bidro til å skape uro og negative 

ringvirkninger. Selv om mange av beboerne var fornøyd med drabantbylivet, oppstod det etter 

hvert et skille. De mer ressurssterke beboerne, med tilknytning til bomiljøer med høyere 

status, valgte å flytte. I tillegg var mange av innflytterne til drabantbyene mennesker som kom 

fra indre øst, mens innflytterne til vestkanten i større grad kom fra andre steder i landet, ofte 

med et mål om å studere i hovedstaden. Drabantbyene ble planlagt etter de 

samfunnsforholdene som kjennetegnet byen på 1950-tallet. Boligbyggingen og utformingen 

av sosiale ytelser hadde et mål om å standardisere og utjevne ulikheter etter krigen, siden 

ulikhet var noe som hadde preget det norske samfunnet før krigen (Alghasi et al. 2012, 

Benum 1994). 

Dalen og “det nye Norge” 

Groruddalen ble etter hvert et territorium for minoriteter. Det startet med ”fremmedarbeider”-

fasen i forbindelse med gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig. I perioden fra 1968 til 

1975 hadde Norge behov for arbeidskraft, noe som resulterte i at mange ikke-vestlige 
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arbeidere kom i denne perioden. Behovet for arbeidskraft avtok etter hvert, og i 1975 ble det 

innført innvandringsstopp for innvandrere fra den tredje verden. Etter 1975 kom det allikevel 

mange innvandrere, siden loven fra 1975 åpnet opp for familierelatert innvandring, hvor 

kvinner og barn ble forent med mennene som hadde dratt i forveien. Det var strenge krav fra 

Norges side om å få til familiegjenforening - et krav var at mannen hadde skaffet et ordentlig 

sted å bo. Familiegjenforeningene førte til økt befolkningsvekst i form av nye fødsler, hvor 

antallet fødsler per kvinne var høyere blant ikke-vestlige minoriteter enn blant majoriteten. På 

midten av 1980-tallet kom det også asylsøkere og flyktninger, men denne gruppen ble i større 

grad fordelt utover hele Norge, mens arbeidsinnvandrerne i større grad kom til Oslo, hvor 

sannsynligheten for at de kjente noen var større. På 1980-tallet flyttet mange av 

fremmedarbeiderne fra indre øst til ytre øst, blant annet fordi de fikk behov for større plass på 

grunn av familieforøkelse, mer kunnskap og informasjon om boligmarkedet etter flere år i 

Norge, i tillegg til at kvaliteten på boliger og uteareal i indre øst var relativt dårlig (Benum, 

1994, Holen 2016).  

Minoritetene som kom hadde ulik erfaring og ulik bakgrunn; det var store forskjeller på de 

som kom fra landsbygda og de som kom fra storbyene. Mange hopet seg opp i enkelte deler 

av byen, og det bodde gjerne mange i samme bolig. For mange var kultur og religion, men 

også nærhet til familie og slekt, viktige elementer. Forskjellen her var stor fra ”det norske” 

hverdagslivet. I en studie fra begynnelsen av 1980-tallet ble det anslått at cirka halvparten av 

innvandrerne fra den tredje verden opplevde diskriminering (Benum, 1994, s. 425). At byen 

var såpass delt mellom øst og vest, gjorde at opphopningen av sosiale problemer på østkanten 

forsterket seg. Det ble dermed en større belastning for byen som helhet enn om ulike grupper 

hadde vært mer spredd (Benum, 1994).    
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2.2 Oslo og Groruddalen – situasjonen idag 

Jeg skal nå se på noen dagsaktuelle trekk ved situasjonen i Oslo og Groruddalen. Ved bruk av 

nyere statistikk vil jeg belyse hvordan dalen skiller seg ut fra Oslo som helhet. 

Groruddalen betegner i dag den nordøstlige delen av Oslo, som avgrenses av Ring 3 mellom 

Sinsen og Bryn i sørvest. Videre strekker dalen seg mellom Lillomarka i nord og Østmarka i 

sør mot byens nordøstlige grense mot Akershus-kommunene Lørenskog, Skedsmo og 

Nittedal. Groruddalen består av fire bydeler (Alna, Grorud, Stovner og Bjerke) og 22 

delbydeler. Totalt sett bor det 139 733 innbyggere her, mens det i Oslo bor 658 390 

innbyggere (Oslo kommune, 2016a). I innbyggertall er Groruddalen større enn alle kommuner 

i landet, med unntak av Bergen og Trondheim. 

 

Tabell 1: Demografisk og sosioøkonomisk statistikk for Groruddalen og Oslo. 

Kilde: Oslo kommune Statistikkbanken, 2016 

 

  

Groruddalen 

 

 

Oslo 

Total befolkning (2016) 139 733 658 390 

Andel ikke-vestlige innvandrere (2016) 42,0 % 22,0 % 

Gjennomsnittsinntekt (2013) 
354 000 

NOK 

448 000 

NOK 

Andel med videregående skole som høyeste utdanning (2014) 34,0 % 28,0 % 

Andel med universitet/ høyskole lavere nivå som høyeste 

utdanning (2014) 
19,0 % 28,0 % 

Andel med universitet/ høyskole høyere nivå som høyeste 

utdanning (2014) 
7,0 % 17,0 % 

Antall kommunale boliger (2014) 2423 12266 

Andel sosialhjelpsmottakere (2014) 24,4 % 3,6 % 

Utgifter til sosialhjelp, bruttoutgifter i kr per innbygger (2014) 
 

2275 NOK 

 

1747 NOK 

Andel helt arbeidsledige og personer på tiltak (2014) 3,7 % 3,0 % 
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Figur 2: Oslo med Groruddalen, gjennomsnittsinntekt på delbydelsnivå (marka er utelatt pga. 

folketall). 
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Tabell 1 viser demografisk og sosioøkonomisk statistikk for Groruddalen og Oslo. Ut ifra 

tabellen ser vi at Groruddalen skiller seg ut fra Oslo som helhet. Det er en høyere andel av 

befolkningen i Groruddalen som har videregående skole som høyeste utdanning, og en lavere 

andel som har høyere utdanning, i forhold til byen som helhet. Videre er det en vesentlig 

høyere andel sosialhjelpsmottakere i Groruddalen enn i Oslo som helhet. Figur 2 illustrerer 

hvordan gjennomsnittsinntekt fordeler seg på delbydelsnivå i 2013. Kartet illustrerer at det er 

store forskjeller mellom øst og vest.  

Samtidig skiller ikke andelen helt arbeidsledige og personer på tiltak i Groruddalen seg 

vesentlig ut fra resten av byen (tabell 1). Dette kan henge sammen med at andelen ikke-

vestlige minoriteter i Groruddalen er høy, og at arbeidsdeltakelsen blant denne gruppen som 

helhet er høy. Sannsynligheten for at ikke-vestlige innvandrere er i arbeid er høyere i 

Groruddalen enn for ikke-vestlige innvandrere i andre deler av Oslo (Nadim, 2008). 

I løpet av de siste 20-25 årene har det vært en formidabel økning av andelen ikke-vestlige 

minoriteter i Oslo. Totalt sett for hele byen er andelen cirka 22 prosent, mens den i 

Groruddalen er 42 prosent, når man inkluderer dem som er født i Norge av foreldre som har 

innvandret (se figur 3). Det er sterk variasjon mellom etnisitetene som er bosatt i Oslo – både 

religiøst, språklig og kulturelt. Totalt sett bor det mennesker fra 170 ulike land her. I enkelte 

delbydeler, og i enkelte grunnkretser i Groruddalen, er andelen minoriteter svært høy, men 

variasjonen i befolkningssammensetningen er større innad i Groruddalen enn mellom 

Groruddalen og Oslo. En tiendedel av befolkningen i Groruddalen har kommet til Norge som 

flyktninger, mens en tredjedel av de ikke-vestlige minoritetene i Groruddalen er født i Norge 

(Hagen et al. 1994, Alghasi et al. 2012). Personer med landbakgrunn fra Pakistan (8,6 %) og 

Sri Lanka (3,7 %) utgjør de største gruppene av ikke-vestlige minoriteter i Groruddalen (Oslo 

kommune, 2016a). I mange områder innad i Groruddalen er også andelen ungdom med 

minoritetsbakgrunn høy, samtidig som andelen eldre er høy, noe som kan føre til 

generasjonskonflikter (Alghasi et al., 2012). 
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Figur 3: Andelen ikke-vestlige minoriteter på delbydelsnivå i Groruddalen i 2016 

2.2.1 Flyttestrømmer 

Oslo kjennetegnes i dag av store og skjeve flyttestrømmer mellom øst og vest (Bråthen et al., 

2007). Indre Øst er preget av høy innflytting av unge og enslige, her bosetter ofte studentene 

seg. Par og barnefamilier flytter ofte ut av indre øst. I indre vest er den typiske innflytteren 

utenbys fra, men kjennetegnene på de som flytter inn og ut er mye mindre markante her enn i 

indre øst. Ytre vest har byens mest stabile befolkning. Befolkningen er preget av høy inntekt 

og større husholdningsstørrelse enn i indre by. Det er mange innflyttere som kommer fra indre 

vest. I ytre øst er også husholdningsstørrelsen større enn i indre by, men 

gjennomsnittsinntekten er betydelig lavere her enn i ytre vest. I tillegg er andelen tilflyttere 

som er velferdsavhengige klart større enn i resten av byen. Oslo er ikke lengre bare en 

«innvandrerby», men en by med bofaste etniske minoriteter. Stadig flere av de etniske 

minoritetene er født og oppvokst her. De barnefamiliene som flytter fra indre by og vestover 

er i større grad etnisk norske/ vestlige, mens de barnefamiliene som flytter østover i større 

grad er etniske minoriteter (Bråthen et al., 2007).    
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Groruddalen er preget av en stabil befolkning i forhold til Oslo som helhet. Det er mange 

innbyggere med lang botid, og det er mindre utskifting her. Samtidig er utskiftingen økende 

(Sørlie og Havnen, 2006). Det er mange unge etnisk norske og andre vestlige i 

etableringsfasen som flytter fra Groruddalen. Disse flytter ofte ut mot omlandet i nord. 

Generelt har det vært en flyttestrøm fra indre øst, til Groruddalen og deretter videre ut til 

kommunene på Romerike. Dette gjelder både vestlige og ikke-vestlige personer. En viktig 

årsak til det kan være boligmarkedet i Oslo. Det er allikevel en mye høyere tilflytting av ikke-

vestlige minoriteter fra indre øst til Groruddalen enn det er av etnisk norske og vestlige 

personer. Dette fører til at andelen ikke-vestlige minoriteter i Groruddalen fortsetter å øke 

(Sørlie og Havnen, 2006). Det er en noe lavere andel av innflytterne som er i arbeid 

sammenlignet med gjennomsnittet for befolkningen i Groruddalen, og innflytterne har 

tilsvarende lavere inntekt. Utflytterne er i større grad i jobb og har høyere inntekt enn 

gjennomsnittet for befolkningen i Groruddalen (Nadim, 2008). 

2.2.2 Osloskolen 

Grunnskolen i Oslo praktiserer fritt skolevalg. Dersom foreldrene ønsker at barna skal gå på 

en annen skole enn nærskolen kan de søke om skolebytte – dette blir som regel innvilget så 

lenge det er plass på den skolen man søker seg til (Morken og Theie, 2015). I 1997 innførte 

Oslo «fritt skolevalg» som innebærer at elevene kan søke seg til hvilken videregående skole 

de vil, hvor karakterene fra grunnskolen er det eneste grunnlaget for å rangere søkerne. 

I Oslo er det store ulikheter på den enkelte skole, og i 2014 var det syv grunnskoler hvor 

andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn
1
 oversteg 90 prosent og åtte grunnskoler 

hvor andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn kun var 10 prosent. Ikke overraskende 

fantes disse på øst- og vestkanten (Oslo kommune, 2015). Dette blir sett på som urovekkende 

fordi lærerne i mange tilfeller må bruke mer tid på språkforståelse enn undervisning, noe som 

kan føre til at elever som går på skoler med høy andel minoritetsspråklige elever har et 

dårligere utgangspunkt enn elever som går på skoler hvor andelen er lavere. Det er 

selvfølgelig flere faktorer som spiller inn på undervisningsmiljøet, og det vil ofte være store 

variasjoner fra klasse til klasse, fra lærer til lærer, og fra skole til skole. 

                                                           
1
 Utdanningsetaten definerer en minoritetsspråklig elev som en elev med et annet morsmål enn norsk og samisk. 

Kilden for opplysninger om morsmålet til elevene i Osloskolen er opplysninger fra foreldrene på 

innskrivningsskjemaet til skolene (Oslo kommune, 2015). 
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I 2015 varierte andelen minoritetsspråklige elever på skoler i Groruddalen mellom 29,5 

prosent (Høybråten skole) og 99,3 prosent (Gran skole). I enkelte klasser var andelen 

minoritetsspråklige elever nesten oppe i 100 prosent (Oslo kommune, 2015). På Gran skole 

hadde 79,3 prosent av elevene særskilt norskopplæring i 2015, mens på Høybråten skole var 

det 16,0 prosent. Gjennomsnittet for hele Oslo var 22,4 prosent i 2015 (Oslo kommune, 

2015). Høybråten skole er lokalisert i et etablert villaområde i bydel Stovner, mens Gran skole 

i bydel Alna ligger midt i lokalmiljøet på Furuset som består av både blokker og 

småhusbebyggelse. Selv om det er store forskjeller innad i Groruddalen, er Høybråten skole 

allikevel et unntak, da de fleste skolene i Groruddalen har langt over 60 prosent 

minoritetsspråklige elever, mens andelen i Oslo som helhet har ligget stabilt på ca. 40 prosent 

de siste årene (Oslo kommune, 2015).            

I 2008 gjorde Andres Vassenden en studie av majoritetsnordmenn i multietniske 

boligområder i Oslo. I denne studien er det flere av foreldrene som anser «kebabnorsk» for å 

være et problem for videre språkutvikling. Dette fenomenet viser til at etnisk norske barn og 

minoriteter snakker forenklet og gebrokkent norsk. Skaranger (2015) viser til at denne formen 

for norsk kun brukes når ungdommene snakker til hverandre, og ikke når de møter 

arbeidsgivere eller andre voksne. Språkutvikling er allikevel en viktig del av barnets utvikling 

og skolen er en viktig arena for dette, hvor læringsutbyttet i andre fag i stor grad avhenger av 

at elevene forstår språket. 

2.2.3 Levekår 

En finner som nevnt ovenfor levekårsproblemer i Oslo, og det er store forskjeller mellom 

bydelene. Groruddalen er preget av en høy andel sosialklienter og kommunale boliger, høy 

arbeidsledighet, høyt sykefravær og en overrepresentasjon av personer med lav utdanning/ 

lavt betalte serviceyrker. Samtidig er det i Oslo stor økonomisk ulikhet, blant annet som følge 

av vekst i forretningstjenestene. Utviklingen i Groruddalen er slik sett avhengig av komplekse 

økonomiske forhold (Wessel, 2013). 

Det er ulike meninger om hvordan man best kan utjevne disse forskjellene. Samtidig vet man 

at mange levekårskomponenter er knyttet direkte opp mot demografiske forhold som alder, 

kjønn, familiestruktur og etnisitet. Det betyr for eksempel at i bydeler med mange eldre vil det 

være større levekårsproblemer, da eldre ofte opplever flere levekårsutfordringer samtidig 

(Hagen et al., 1994).  
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Demografiske forskjeller kan i liten grad påvirkes gjennom velferdspolitikk. Utfordringen blir 

dermed å finne de levekårsforskjellene som kan endres med politisk handling. Dette kan være 

boforhold, barns oppvekstmiljø, avstander og transport, støy og forurensning, frykt for 

innbrudd og vold og opplevelsen av nærmiljøet (Hagen et al., 1994).  

Vassenden (2008) påpeker i sin undersøkelse av nabolag med høy minoritetsandel at personer 

i kategorien «utdannet middelklasse», viste en større distanse til nordmenn av lavere sosial 

klasse enn til etniske minoriteter. I tillegg var det en forskjell på de med høy utdanning som 

var oppvokst i Groruddalen, og de med høy utdanning som hadde flyttet til Groruddalen. Den 

førstnevnte gruppen hadde i større grad kjennskap til stedets væremåter, taleformer og var 

oppvokst med ulike klasser. Et av intervjuobjektene uttaler at en av årsakene til at de hadde 

valgt å flytte til Groruddalen var på grunn av det flerkulturelle, og at de ønsket at barna skulle 

vokse opp i et slikt miljø, men eksponeringen av personer med lav sosial klasse (innenfor 

majoritetsbefolkningen) ble etter hvert en faktor som gjorde at de ble usikre på om 

Groruddalen var riktig sted for dem (Vassenden, 2008, s. 127). 

2.2.4 Stedskvaliteter og stedsidentitet      

Selv om enkelte deler av Groruddalen mangler et godt servicetilbud, er dalen som nevnt et 

stort og komplekst område, og består også av områder og nabolag med et godt tilbud. Det 

eksisterer flere sentra, butikker og caféer, i tillegg til fotballbaner og turmuligheter. Hvordan 

man oppfatter servicetilbudet vil avhenge av etterspørsel og hvilke preferanser man har, og av 

hvilke tilbud man eventuelt benytter seg av. Dersom man har valgt å bo i nærheten av marka 

kan det tenkes at det er fordi man i større grad liker å gå tur i marka enn å gå på café, og at 

antallet caféer i nærområdet er ubetydelig for vedkommende. Hagen et al. (1994) viser til at 

Groruddalen er et av områdene i Oslo hvor befolkningen er minst plaget av miljøbelastninger 

(forurensning, støy og lignende) og mest fornøyd med tilgangen på trygge lekearealer i 

umiddelbar nærhet til boligen. Groruddalen er omringet av marka, og for mange innbyggere 

er det kort vei til turmuligheter, badevann, skiløyper og andre fasiliteter. Det er også flere 

parker man kan benytte seg av; Grorudparken og Bjerkeparken er eksempler på parker som 

har blitt til som en del av Groruddalssatsingen. Bydel Alna besitter også Oslos beste 

sykkelstier, selv om andelen som sykler ikke er så stor. I april 2016 åpnet Bånkall klatrepark i 

bydel Grorud, som blir Oslos andre klatrepark (Groruddalen, 2016). I likhet med den årlige 

lysvandringen langs Akerselva, så arrangeres det også en årlig lysvandring langs Alnaelva.  
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Andersen (2014) påpeker at de menneskene som bor på østkanten (og på vestkanten) i Oslo i 

stor grad oppholder seg i området rundt der de bor, med unntak av når de er på jobb eller 

skole, og i mindre grad beveger seg til andre deler av byen. Dette er en faktor som tydeliggjør 

og opprettholder skillet mellom øst og vest, og som tyder på at beboerne i større grad føler 

tilhørighet på «sin side av Akerselva».  

Informantene, både i øst og vest, brukte lokale servicetilbud, lokale organisasjoner og 

omgangskretsen deres bestod i stor grad av personer fra samme del av byen – men ikke 

nødvendigvis på et så lavt geografisk nivå som nabolaget. Selv om Oslo er en liten storby i 

internasjonal målestokk, kan dette handlingsmønsteret føre til at både stedsidentiteten, og 

individets egen identitet over hvem man er og hva man identifiserer seg med som person, 

forsterkes ytterligere - spesielt dersom man har et bevisst forhold til begrepene «vestkantfolk» 

og «østkantfolk», og at man foretrekker å omgås ”likesinnede”. Dette kan føre til at beboerne 

får det Andersen kaller et vestovervendt eller østovervendt blikk og liv (Andersen, 2014). 

2.2.5 Groruddalssatsingen 

I 2007 ble Groruddalssatsingen lansert – dette var i første omgang en planpakke og et 

samarbeid mellom stat og kommune som skulle foregå over ti år. I prosjektperioden 2007-

2016 ble det overført en milliard kroner fra stat og kommune. I ettertid har det blitt besluttet at 

det skal bevilges penger til Groruddalssatsingen i ti nye år, fra 2017. Det overordnede målet 

med Groruddalssatsingen er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre 

livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det har blitt iverksatt ulike tiltak i 

løpet av disse ti årene, hvor det hele tiden har vært et samarbeid mellom beboere, 

organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige organisasjoner. 

Miljøverndepartementet koordinerer statens arbeid, mens Plankontoret for Groruddalen 

koordinerer arbeidet mellom stat og kommune, og internt i kommunen (Oslo kommune, 

2016b).  

Groruddalen er preget av store variasjoner i kulturell bakgrunn, religion, etnisk tilhørighet, 

klasse, aldersfordeling, botid og geografisk plassering (Alghasi et al., 2012, s. 30). Selv om 

Groruddalen skiller seg negativt ut fra resten av Oslo på flere områder, så må man ta med i 

betraktning at forskjellene innad i Groruddalen er større enn forskjellen mellom Groruddalen 

og resten av byen på mange områder (Alghasi et al., 2012).  
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3 Bofasthet og mobilitetsprosesser 

Som påpekt i kapittel 1 skal jeg undersøke hvorfor etnisk norske foreldre med barn under 18 

år velger å bli boende i Groruddalen. Hvilke faktorer er det som gjør at disse foreldrene velger 

å holde seg stabile (bofaste) i et så ustabilt område? Målet med teorikapittelet er å legge frem 

ulike teoretiske perspektiver som sammen kan danne et grunnlag for å belyse hvorfor 

majoritetsforeldre blir boende i Groruddalen.    

Jeg vil starte med å gjøre rede for mobilitet, og hvordan nyere flytteteori ser på flytting og 

ikke-flytting som aktive prosesser. Videre vil jeg gjøre rede for Brown og Moores 

flyttemodell, og Hirschmans handlingsmodell. Dette er eldre perspektiver som nyere 

flytteteori bygger på. Etter denne innføringen gjør jeg kort rede for Giddens strukturbegrep og 

Lees velkjente push-pull-perspektiv. Jeg vil bruke dette perspektivet til å redegjøre for ulike 

elementer knyttet til det å bo i områder og nabolag som er preget av ustabilitet; stigmatisering 

og økt innvandrerandel. Videre vil jeg belyse ulike stedskvaliteter som kan bidra til stabilitet 

og bofasthet; her kommer jeg blant annet nærmere inn på sosial kapital, toleranse og 

betalingsevne.    

Det har vært utfordrende å finne teori som underbygger hvorfor majoritetsforeldre blir boende 

i områder som gjennomgår sosial og kulturell endring. Teorier underbygger ofte det motsatte 

tilfellet; hvorfor majoritetsforeldre velger å flytte. Jeg har derfor valgt å la teoriene som 

omhandler hvit flukt (white flight) og hvit unngåelse (white avoidance) få en plass i dette 

kapittelet, for å bedre kunne forstå situasjonen og majoritetsforeldrenes valg i sin helhet. 

3.1 Mobilitetstilpasninger og flytting 

I denne seksjonen vil jeg diskutere hvorfor mobilitet og bofasthet er relaterte fenomener som 

må sees i forhold til hverandre. Flytting er i stor grad en mental prosess, hvor man flere 

ganger i livet vurderer å flytte, selv om man ikke flytter.  

3.1.1 Mobilitet 

Mobilitet viser til faktiske observerte bevegelser i form av flytting, migrasjon, reising og 

daglige bevegelser. Et menneske beveger seg vanligvis gjennom ulike sosiale arenaer i løpet 

av en vanlig dag - disse sosiale arenaene kan deles inn i arbeid, fritid, nabolag/ bolig og 
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venner. Hvor mye tid og ressurser som legges ned på de ulike arenaene vil variere fra person 

til person. Viktigheten av de ulike arenaene vil også variere for den enkelte (Schnell og 

Benjamini, 2005). 

En ser nå at mobilitet har endret folks hverdag, og man kan ikke lengre studere sosiale 

fenomener uten å ta dette aspektet med i betraktning. Hverdagslige aktiviteter som jobb, 

familieliv og fritid involverer alle mobilitet eller potensiell mobilitet som påvirker sosiale 

relasjoner. Tidligere forskning har i stor grad utelatt personlige og kulturelle aktiviteter, som 

bevegelser og kommunikasjon. Hvordan disse utvikler og endrer sentrale sosiale institusjoner 

(skole, jobb, familie) er minimert, og infrastrukturen som muliggjør sosial interaksjon er ofte 

neglisjert (Urry, 2007). 

Man kan skille mellom faktisk mobilitet og potensiell mobilitet, sistnevnte kaller Kaufmann, 

Bergman og Joye (2004) for motilitet (”motility”). Dette begrepet viser til tilgjengeligheten 

og muligheten til å bevege seg i form av fysiske evner, tilgang på transport og 

kommunikasjon, ambisjoner, kunnskap og tidsromlige begrensninger (Urry, 2007). Høy 

motilitetskapital gjør at man har mulighet til å unngå mange tidsromlige begrensninger som 

finner sted i samfunnet, og dermed har man potensielt større frihet. Motilitetskapital kan bidra 

til å øke andre former for kapital (sosial, økonomisk, kulturell), men den kan også 

kompensere for manglende kapital på andre områder (Kaufmann et al., 2004). 

Den romlige og temporale organiseringen av samfunnet påvirkes av nettverk og strømmer; 

hvor bevegelser av mennesker, kapital, varer og informasjon påvirker og bidrar til endringer i 

samfunnet og hvordan samfunnet oppleves på. Hjemmet og nabolaget er i endring ettersom 

nærhet og tilkoblingsmuligheter er i endring. Disse endringene blir ofte forsterket av mobile 

enheter og kommunikasjonsmulighetene (Urry, 2000). 

Med denne nye formen for nabolag/ samfunn bør man også analysere de menneskene og 

sosiale grupperingene en ikke kommuniserer/ samhandler direkte med, ikke bare de 

menneskene man har regelmessige og spesifikke sosiale relasjoner med. Man kan føle en 

form for tilhørighet og forbindelse til disse menneskene selv om man ikke har en aktiv 

interaksjon med dem (Urry, 2000). 
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3.1.2 Nyere flytteteori 

I nyere flytteteori karakteriseres mikronivå av sammenkoblede liv - hvor sosiale bånd, 

forpliktelser og støttefunksjoner spiller en sentral rolle i flyttebeslutninger. Makronivå 

karakteriseres av strukturelle koblinger – disse koblingene påvirker, muliggjør og begrenser 

individets flyttebeslutninger (Coulter, Van Ham og Findlay 2015, Mulder og Hooimeijer 

1999). 

Det har blitt viktigere å se på sammenkoblede liv i sammenheng med makt og materiell 

ulikhet og strukturelle endringer. Demografiske trender som en økende aldrende befolkning, 

økt andel aleneboere, den høye forekomsten av oppløsende fagforeninger, høye boligpriser 

kombinert med vanskelige låneforhold, og mange aleneforeldre gjør at tidligere perspektiver 

ikke klarer å forklare utviklingen i like stor grad som før. Viktige aspekter som relasjonelle 

bånd til familie og venner, som kan påvirke flyttebeslutninger på enkelte steder i livet, 

neglisjeres ofte (Coulter et al., 2015, s. 10). 

En bør derfor se på mobilitet og immobilitet (bofasthet) som aktive og utfoldende praksiser 

heller enn adskilte hendelser, denne aktive prosessen kan enten være knyttet til valg og 

ønsker, eller som følge av restriksjoner og begrensninger. Det er gjennom denne prosessen 

(mobilitet eller immobilitet) de sosiale relasjonene knyttes til de strukturelle. 

Flyttebeslutninger er praksiser som utvikler seg over tid, hvor avgjørelser vedrørende flytting 

hele tiden overveies. Husholdningen består ofte av flere individer som forhandler og påvirker 

flyttebeslutningene (Coulter et al., 2015). En kan derfor ikke ta det for gitt at de som ikke har 

flyttet er fornøyd med nabolaget og deres situasjon, da det kan være flere årsaker som ligger 

bak hvorfor de ikke har flyttet. Van Ham (2012) viser til at det er svært vanskelig å vite hva 

de faktiske boligpreferansene og områdevalgene er, siden husholdningen ofte må tilpasse 

preferansene etter en rekke faktorer. Nyere flytteteori viser i stor grad at sosiale endringer og 

prosesser er ukontrollerbare og vanskelige å kategorisere, og man må derfor i større grad 

forklare denne kompleksiteten og dynamikken istedenfor å kategorisere hendelser (Büscher 

og Urry, 2009). 
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3.1.3 Flyttebeslutninger 

For å belyse om majoritetsforeldre opplever at de har et reelt valg om å flytte fra nabolaget de 

bor i, dersom de ønsker det, vil jeg redegjøre for modellen til Brown og Moore (1970) som 

viser til at beslutninger vedrørende frivillig flytting foregår i to faser. 

I den første fasen avgjør man om man ønsker å flytte eller ikke, i fase to vurderer man hvor 

man eventuelt skal flytte til. I den andre fasen har husholdninger som har besluttet at de vil 

flytte ofte en rekke kriterier over egenskaper de ønsker ved nytt sted/ ny bolig. På dette stadiet 

er de klar over hva de ikke ønsker, hva de flytter fra, og de må dermed konkretisere hva de nå 

ser etter. Listen med kriterier over hva husholdningen ønsker kan være lang og omfattende, og 

kan inkludere elementer som tilgang på uteareal, størrelse på bolig, nybygg, pris på bolig, 

nærhet til jobb osv. (Brown og Moore, 1970).  

I søkefasen er tilgangen på informasjon, type informasjon og absorberingsevnen av denne 

informasjonen viktig. Informasjonen som er tilgjengelig er ofte partisk, av ulik kvalitet og 

skjevt fordelt. Husholdningene kan ha informasjon om stedet før de starter søkeprosessen, 

denne informasjonen kan de ha mottatt gjennom direkte kontakt med nabolaget, eller 

indirekte gjennom media og bekjente. Dersom det tar lang tid før husholdningen finner den 

boligen/ området de søker etter, kan kriteriene endre seg for at søket skal bli enklere, 

alternativt kan husholdningen i løpet av denne prosessen beslutte at de ikke ønsker å flytte 

allikevel (Brown og Moore, 1970). Boligmarkedet er en faktor som kan bidra til at 

husholdningene opplever det å flytte som vanskelig. 

Stressfaktorer som kan utløse et ønske om å flytte oppleves ulikt av ulike mennesker og i ulik 

grad (fase 1). En husholdning kan oppleve en økning av ikke-vestlige innvandrere i nabolaget 

som en stressfaktor, mens en annen husholdning kan oppleve det annerledes. I situasjoner 

hvor en gitt husholdning blir utsatt for opplevde stressfaktorer, som kan være endringer i 

nabolaget/ miljøet eller endringer i husholdningens preferanser, kan husholdningen enten (1) 

tilpasse sine behov, (2) restrukturere miljøet rundt husholdningen slik at det passer bedre 

overens med husholdningens behov, eller (3) flytte fra nabolaget. Dersom husholdningen 

anser alternativ (3) som det beste vil de begynne å lete etter et annet sted å bo (fase 1). 

Husholdningen kan i denne prosessen oppleve at det er vanskelig å finne et annet sted å bo, og 

dermed vurdere alternativene og situasjonen på nytt (Brown og Moore, 1970). 
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Indusert mobilitet (induced mobility) er et begrep som viser til endringer i livssituasjonen som 

medfører en sterk strukturell begrensning som gjør at man må flytte (Clark og Onaka, 1983). 

Det kan være at to enslige blir et par og en av dem må flytte på seg, det kan være at man 

skiller seg, det kan være en leiekontrakt som går ut, eller at man for eksempel får jobb på 

andre siden av byen og dermed må flytte. Slike endringer er vanskelig å plassere i en enkel 

dikotomi mellom frivillige og ufrivillige flyttinger. 

3.1.4 Exit, voice & loyalty 

I denne delen av oppgaven vil jeg redegjøre for Albert Hirschman sin handlingsmodell. Jeg 

vil bruke modellen til å knytte endringer og hendelser på de ulike geografiske nivåene til 

majoritetsforeldrenes beslutninger.  

Modellen består som nevnt av tre mekanismer hvor alternativene beboerne har ved endringer i 

nabolaget vil være å flytte (”exit”), engasjere seg i problemene (”voice”) eller å forholde seg 

passiv (”loyalty”). Eller det fjerde alternativet, mekanisk aggresjon, hvor beboerne går til 

angrep på omgivelsene og deler av byen er ute av kontroll (Wessel, 1997).  

Beboerne kan oppleve endringene i nabolaget på ulike måter, både i styrke og synlighet, og 

dermed reagere ulikt. Det finnes flere ulike krefter utenifra (media, lokale politikere og 

forskere) som kan bidra til å problematisere og forsterke oppfatningen av disse endringene i 

nabolaget, som beboerne selv oppfatter annerledes. Beboere som velger å bli boende i 

nabolaget kan iverksette ulike tiltak for å engasjere seg (”voice”) i nabolagets utvikling, målet 

med det er å redusere problemomfanget. En strategi kan være en form for dugnad med både 

sosiale og fysiske tiltak, en annen kan være å konfrontere ansvarlige instanser med den 

foreliggende situasjonen (kollektivt eller individuelt). 

Iverksetting av slike strategier kan gjøre at situasjonen oppleves bedre uten at det skjer noe 

med de faktiske problemene og den opprinnelige situasjonen (Wessel, 1997). Vassenden 

(2008) viser til at majoritetsbefolkningen i nabolaget kan snakke med andre beboere om å 

flytte, og at dette er en form for symbolsk protest, uten at en reell flytting finner sted. I noen 

tilfeller fører tiltakene til en forsterkning av problemene og/ eller den opplevde situasjonen. 

Beboere som forholder seg passive til endringer kan være ekstremt knyttet til stedet de bor på, 

men ha en forventning om at andre skal gjøre noe eller at noe vil skje for å forbedre 
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forholdene. Hirschman (1970) viser til at de menneskene som forholder seg lojale kan bidra 

til å nøytralisere exit-effekten og dermed hindre enn forverring av situasjonen, men effekten 

vil avhenge av hvor nærliggende tilgjengelige substitutter er – lojalitet har mest effekt når den 

er irrasjonell. I et nabolag vil det si at beboerne har et så sterkt forhold til stedet at de velger å 

bli boende selv om det finnes lignende tilgjengelige nabolag (substitutt) i nærheten. 

Nabolag med lavere kvalitet (for eksempel dårlig rykte, lite grøntareal, dårlig 

kollektivforbindelser osv.) har mer behov for lojale beboere enn nabolag med høyere kvalitet. 

Lojalitet/ passivitet kan på et senere tidspunkt føre til aksjon. Aksjonen kan på dette 

tidspunktet bære preg av en større grad av ressurser og besluttsomhet enn dersom denne 

handlingen fant sted i det nabolaget startet å endre seg. Beboere som ikke er lojale overfor 

nabolaget, og bestemmer seg for å flytte, vil trolig gjøre dette i stillhet. Beboere som er lojale 

overfor nabolaget, men som på et tidspunkt bestemmer seg for å flytte, vil i større grad gjøre 

et poeng ut av avgjørelsen om å flytte, da de ikke ønsker å flytte, men alle andre alternativer 

er allerede prøvd ut i følge Hirschman (1970, s. 83). 

Hirschman (1970) viser også til en form for ubevisst lojal atferd. I dette tilfellet erkjenner ikke 

individet at det har skjedd en forverring av situasjonen, individet ser dermed ikke endringene, 

og vil da heller ikke vurdere å reagere på endringene. Dermed er det kun utenforstående som 

anser situasjonen som forverret, og anser individet for å være lojal, individet selv har ikke 

denne oppfatningen av sitasjonen. I de tilfeller hvor foreldre planlegger at barna skal bytte 

skole, fra for eksempel offentlig til privat, kan dette påvirke og være med å bidra til at 

offentlig utdanning blir dårligere. Dersom foreldrene er klar over at deres valg kan bidra til en 

forverring av offentlig utdanning, og i tillegg bidra til å forverre situasjonen for andre foreldre 

og barn i nabolaget, kan de bevisst velge å ikke bytte skole for barna. 

I denne prosessen av forverring av nabolaget/ skolen vil foreldre på et tidspunkt sammenligne 

og overveie hvor ukomfortable de eventuelt vil føle seg ved å flytte fra denne situasjonen, og 

dermed trolig bidra til en forverring av en situasjon som allerede er på vei mot å bli verre. 

Lojale beboere vil på dette tidspunktet måtte velge mellom hva som er best for seg selv eller 

hva som er best for nabolaget (Hirschman, 1970). De beboerne som velger å flytte fra 

nabolaget (”exit”) kan ha ulike grunner til det, enkelte velger å flytte som en konsekvens av 

nabolagets sammensetning av sosial klasse, status eller toleransen for endret nivå av etnisk 

sammensetning (Wessel, 1997). 
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I likhet med nyere flytteteori så viser både Brown og Moore, og Hirschman, sine perspektiver 

at avgjørelser vedrørende flytting kan dukke opp flere ganger i løpet av livet ved at det dukker 

opp andre muligheter eller preferanser som gjør at man ønsker å flytte, eller ved at situasjonen 

på det stedet man bor endrer seg. Selv om flyttebeslutninger tas opp til vurdering flere ganger 

i løpet av livet, og selv om nabolaget endrer seg, så vil det ofte være helt individuelle faktorer 

som påvirker flyttingen. 

Som nevnt i kapittel 1 er beslutninger vedrørende flytting komplekse, og det er ofte en 

glidende overgang mellom bevisste og ubevisste valg. I tillegg har mange husholdninger ikke 

et reelt valg om å flytte. Beslutninger vedrørende flytting er ofte en prosess som foregår over 

tid – det kan være motiver for å flytte, men det kan også være motiver for å bli boende. Denne 

prosessen kan bestå av mange ustabile elementer hvor man hele tiden overveier situasjonen – 

enkelte beboere vet kanskje ikke helt hvorfor de vurderer å flytte, andre syns at det å flytte er 

stress og krevende, mens andre igjen drømmer om at situasjonen på det stedet en bor skal 

endre seg og venter derfor med å ta en endelig beslutning. 

Festinger (1957) sin teori om kognitiv dissonans viser til at man tilpasser seg den situasjonen 

man befinner seg i. Det vil si at man som menneske har behov for å forenkle og bagatellisere 

virkeligheten i tilfeller hvor det oppstår en konflikt mellom handling og kunnskap. Dersom 

man bor i et område som er preget av en høy andel ikke-vestlige minoriteter, og dette blir 

ansett som et problem, så vil man forenkle virkeligheten ved å fokusere på de positive sidene 

ved dette, i stedet for de negative sidene. Generelt sett så vil man fremheve positive sider ved 

det stedet man bor på så lenge man bor der, hovedsakelig for å legitimere at man bor der, og 

nedtone de negative sidene. Dersom man flytter fra stedet, så har man kanskje ikke behov for 

å fortsette og fremheve positive trekk ved stedet, da har man kanskje større behov for å 

rasjonalisere flyttevalget. Dette er ofte en naturlig tilpasning, og ikke nødvendigvis noe man 

tenker over.   

I resten av dette teorikapittelet vil jeg hovedsakelig belyse konkrete faktorer som kan påvirke 

husholdningenes avgjørelser om å bli boende i et nabolag/ område eller påvirke dem til å 

flytte.        
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3.2  Strukturelle faktorer 

Strukturbegrepet kan forstås som regler og ressurser som er med på å reprodusere sosiale 

systemer (Giddens, 1984, s. 185). Giddens (1984) viser til at strukturelle egenskaper ved 

sosiale systemer både muliggjør og begrenser sosiale aktørers handlinger, hvor hver 

begrensning også, i varierende grad, en form for ressurs. Hvorvidt disse egenskapene er 

begrensende avhenger av konteksten, handlingsrommet individet har og formen for 

interaksjon i den aktuelle situasjonen. Strukturelle faktorer opererer ikke uavhengig av 

motivene og årsakene til individet, men individets eller husholdningens atferd kan være 

bevisst eller ubevisst.  

Et eksempel han bruker er hvordan morsmålet kan være begrensende i form av at man ikke 

”velger” dette selv, men allikevel må lære seg det. Alle språk begrenser ens tanker og 

handlinger ved at det forutsetter spesifikke egenskaper. Samtidig utvider morsmålet/ språket 

individets kapasitet til å kunne uttrykke seg og sosialisere seg i samfunnet. 

De strukturelle faktorene på de ulike geografiske nivåene kan føre til begrensinger for noen, 

men muligheter for andre. Et eksempel kan være skoler hvor andelen minoritetsspråklige 

elever er høy – dette kan være begrensende i form av at læringsutbyttet for elevene kan være 

lavere. Samtidig kan en høy andel minoritetsspråklige elever bety at lærerne som jobber der er 

flinkere og at skoleklassene der er mindre enn på andre skoler. I dette tilfellet kan en høy 

andel minoritetsspråklige elever i større grad oppfattes som en ressurs enn en begrensning, 

hvor flinkere lærere og mindre klasser kan bety økt læringsutbytte.    

3.3 Push-pull-perspektivet 

I studier som omhandler migrasjon og flyttebeslutninger er push-pull-perspektivet mye brukt. 

Begrepet ble først brukt av Lee (1966) da han formulerte en rekke hypoteser om ulike former 

for migrasjon ut ifra individets perspektiv. Han fokuserer på tilbud og etterspørsel av blant 

annet arbeidsmuligheter, og positive og negative sider ved opprinnelsessted og stedet man 

vurderer å flytte til. Han poengterer gjennom hele teksten at ulike individer oppfatter ting på 

forskjellige måter, og at utfallene derfor vil være svært forskjellige.     

Perspektivet viser til at det eksisterer en rekke faktorer ved steder som enten kan bidra til å 

presse (push) folk unna og dermed føre dem til å bestemme seg for å forlate stedet (ofte 
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omtalt som belastninger), eller faktorer ved steder som tiltrekker folk til å ville bo der/ flytte 

dit (ofte omtalt som tiltrekkende egenskaper) (Lee 1966, Bogue 1969). Push- og pull-

faktorene vil ofte operere i et symbiotisk forhold. Et eksempel kan være at dersom man anser 

en høy andel minoritetsspråklige elever på skolen i boligområdet som en belastning, så vil 

man prøve å flytte til et sted som har en lav(ere) andel minoritetsspråklige elever på skolen i 

boligområdet. En lav(ere) andel minoritetsspråklige elever vil da oppleves som en 

tiltrekkende egenskap som kan føre til et ønske om å flytte dit. 

I denne oppgaven vil jeg utvide bruken av push- og pull-begrepene. Min bruk av begrepene 

innebærer at pull-faktorer ikke nødvendigvis er ensbetydende med positive trekk på 

områdenivå. For noen husholdninger er det i større grad en tilpasning som formes av 

ressursene en besitter, og enkelte trekk ved området kan dermed oppleves som pull-faktorer 

som trekker husholdningen mot å bli boende. Mens noen husholdninger anser grøntområder 

og skolekvalitet som pull-faktorer, kan andre i en annen økonomisk situasjon anse lave 

boligpriser som en viktig egenskap for å bli på et sted (figur 4). 

Samtidig vil bruken av begrepet push-faktorer også inkludere trekk ved andre boligområder 

som gjør at man unngår dem. Dersom et område for eksempel har et dårlig omdømme kan 

dette være en push-faktor som bidrar til at husholdninger som leter etter ny bolig bevisst ikke 

flytter dit (figur 4). For at et annet boligområde skal kunne oppfattes som en push-faktor som 

gjør at husholdning ikke vurderer å flytte dit, så må husholdning ha informasjon om stedet og 

vite at det eksisterer. Boligområder husholdningene ikke har hørt om, som ikke er innenfor 

søkeområdet deres, vil ikke inneha push-faktorer som gjør at de ikke ønsker å flytte dit. Det er 

altså kun boligområder husholdningene har kjennskap til, og som de eventuelt vurderer å 

flytte til (innenfor søkeområdet deres), som de bevisst holder seg unna fordi de har hørt 

negative ting om stedet, som innehar push-faktorer. Ulike individer og husholdninger har ofte 

helt ulike mentale kart, eller oppfatninger, over hvilke boligområder som er aktuelle steder for 

dem. Områder som er utenfor søkeområdet påvirker dermed ikke husholdningenes valg.              

Ved å bruke begrepene på denne måten vil jeg poengtere hvor komplekst og sammensatt 

boligtilpasninger kan være. Både push- og pull-faktorer kan påvirke husholdningens 

tilpasning, og i mange tilfeller vil det være marginale forskjeller som vipper i den ene eller 

andre retningen. Jeg vil også påpeke at disse kreftene ikke er mekaniske, men at det er krefter 

som bevisst eller ubevisst kan påvirke husholdningen i deres avgjørelser.   
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  Figur 4: Push- pull-perspektivet

 

3.3.1 Push-faktorer 

Jeg vil nå redegjøre for faktorer som kan oppleves som belastninger for husholdningene, 

såkalte push-faktorer. Push-faktorene opererer på ulike geografiske nivåer, og hvilke faktorer 

på hvilke geografiske nivåer som påvirker den enkelte husholdning, vil variere. 

Stigmatisering 

Mange anser stedet man bor på som en viktig sosial markør for hvem man er (Clapham, Clark 

og Gigg 2012). Stigmatisering av et område er et fenomen som det i liten grad har blitt 

iverksatt konkrete tiltak mot å endre, de ulike aktørene som er med og påvirker steder bidrar i 

større grad til å forme og respondere på forestillinger om stedet, men ikke endre 

forestillingene (Hastings, 2004). Et eksempel på et tiltak som kan bidra direkte til å endre 

forestillingene om et sted er lokalaviser som retter opp feilaktig informasjon om stedet, og 

som i stedet forteller positive historier fra stedet.  

Områdeløft og fysiske endringer av stigmatiserte steder har ofte liten effekt. Hastings (2004) 

viser til at det eksisterer eksterne og interne faktorer som bidrar til å opprettholde stigma. 

Disse faktorene opererer i følge Lupton (2003) innenfor én av tre hoved-diskurser som prøver 

å forklare hvorfor nabolag forverrer seg; patologiske, strukturelle og områdeforklaringer.   
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Patologiske forklaringer viser til at grunnen til at områder forfaller er menneskene som bor 

der. Forklaringene opererer på mikronivå, hvor fokuset er på sosiale faktorer. Nabolagets 

innbyggere består i stor grad av mennesker fra en ”fattig underklasse”, hvor sosiale problemer 

er et kjent fenomen. Det er i følge disse forklaringene holdningene til disse menneskene som 

bidrar til å forsterke lokale problemer (Hastings, 2004). Videre brukes de patologiske 

forklaringene ofte av utenforstående mennesker som har lite kunnskap om stedet, men også av 

de beboerne som har liten tilknytning til stedet og som har planer om å flytte. Mennesker som 

ikke har direkte kunnskap om stedet kan videreformidle utdatert og feilaktig informasjon om 

forhold som enten er direkte feil, eller om forhold om stedet som tidligere stemte, men som i 

dag ikke er relevante. Eksterne krefter som bidrar til å opprettholde stigma kan blant annet 

utøves av ulike offentlige/ private aktører og institusjoner, dette kan være bevisst eller 

ubevisst, og i ulik grad. Intern stigmatisering kan oppstå ved at mennesker som bor i ulike 

områder/ nabolag har en viss oppfatning av nærliggende områder/ nabolag, og som 

stigmatiserer på bakgrunn av det.  

Strukturelle forklaringer på hvorfor nabolag forverrer seg viser til at sosio-romlige ulikheter 

er en følge av økonomiske krefter på makronivå. Mye av endringene i nabolaget kan forklares 

av strukturelle økonomiske endringer (Hastings, 2004). Eksempler på dette kan være 

politikken som føres og boligtilpasningsprosesser. Dette kan dermed være med på å forklare 

hvorfor det er lavere gjennomsnittsinntekt i noen deler av en by sammenlignet med andre 

deler. 

Områdeforklaringer viser til et samspill mellom mikronivå (interne krefter) og makronivå 

(eksterne krefter), hvor de to påvirker hverandre og hvordan nabolaget utvikler seg. Både 

økonomiske og sosiale faktorer er med å påvirke hvordan nabolaget forverrer seg (Hastings, 

2004). Et eksempel kan være manglende servicetilbud på enkelte steder, samtidig som at 

andelen som går på trygd i noen områder er høy. I de områdene hvor begge disse faktorene 

opptrer, kan de bidra til at nabolaget/ området forverrer seg eller bidra til å forhindre en 

positiv utvikling av nabolaget. 

Økt innvandrerandel og “hvit flukt” 

Vassenden (2008, s. 6) viser til at ”etnisk meningsdannelse” ikke lar seg studere utelukkende 

som stedbundne fenomener, da integrasjon og innvandring er et sterkt politisert offentlig felt. 

Majoritetsbefolkningen forholder seg til denne informasjonen og bruker den når de beskriver 
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og diskuterer utfordringer og gleder som følger med å bo i et flerkulturelt nabolag. Vassenden 

(2008) hevder videre at de diskursive og kulturelle formasjonene som oppstår på et sted i stor 

grad er preget av holdninger i allmennheten. Det må allikevel stilles spørsmål om i hvilken 

grad beboerne selv er bevisste på diskursen om stedet de bor på, eller om den i liten grad 

preger hverdagslivet til beboerne.  

Fokuset media og politikerne har på den stadig økende andelen innvandrere, og problemene 

knyttet til dette, blir forsterket gjennom terror, radikalisering og av at majoritetsbefolkningen i 

økende grad flytter fra områder som er preget av en høy andel minoriteter (Alghasi et al., 

2012).  

Skrekkeksempelet er at endringer i nabolaget og konkrete hendelser kan føre til en voldsom 

reaksjon fra innbyggerne. Wessel (1997) beskriver de voldsomme opprørene i Paris og Los 

Angeles som ”mekanisk aggresjon” fra innbyggerne. I tillegg er det en frykt for at det skal 

oppstå parallellsamfunn; hvor egne kulturelle verdier og holdninger opprettholdes, samtidig 

som at skepsisen til omgivelsene og ”det norske” øker (Alghasi al., 2012). En smeltedigel av 

ulike etnisiteter, ulike religioner, ulike livssyn og klasser kan føre til at det oppstår konflikter 

mellom beboerne, spesielt dersom disse ulike gruppene i stor grad isolerer seg og blir mer 

skeptisk til omgivelsene. På den andre siden finnes det også forskning som viser det motsatte 

tilfellet; hvor etniske nabolag skaper mer trygghet og hjemmefølelse enn blandete nabolag 

(Van Kempen og Bolt, 2012).  

Begrepet ”hvit flukt” (white flight) viser til at majoritetsbefolkningen flytter ut av områder 

hvor andelen minoriteter øker. Fenomenet, som viser til majoritetsbefolkningens holdninger 

og preferanser, kan være en viktig årsak til at bokonsentrasjoner oppstår. ”Hvit unngåelse” 

(white avoidance) brukes når majoriteten bevisst unngår å flytte til nabolag som er preget av 

en høy andel minoriteter (Bråmå, 2006). I tillegg til at majoritetsbefolkningen minker, så øker 

også minoritetsbefolkningen i disse områdene (Wessel, 1997). Det kan være flere årsaker til 

dette – boligpriser, leiepriser, størrelse på bolig, mindre diskriminering, kulturelle preferanser 

og/ eller at familie og venner bor der (Van Kempen og Bolt, 2012). Hvit flukt og hvit 

unngåelse er begreper som opprinnelig er brukt i amerikansk forskning hvor de viser til 

forholdet mellom svarte og hvite. I europeisk forskning bruker man begrepet etnisitet og 

multietniske områder, da områdene i liten grad er preget av en spesifikk etnisk gruppe.  
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Wacquant (2008) tydeliggjør og problematiserer bruken av amerikanske begreper i europeisk 

kontekst. Han argumenterer for at rasebegrepet som brukes i USA ikke er overførbart, da 

forholdene i Europa i større grad handler om klasse og multietnisitet, og dimensjonene av 

forholdene er i en helt annen skala. I Europa har man i tillegg sterkere velferdsstater, noe som 

gjør forskjellen til amerikansk markedsliberalisme markant. Amerikanske begreper som white 

flight, white avoidance og ghetto tas allikevel hyppig i bruk av mediene, noe som kan bidra til 

at utenforstående anser omfanget som betraktelig større enn fakta tilsier. Det er flere 

forskningsartikler som viser at det er en effekt (hvit flukt/ hvit unngåelse), men at effekten er 

svak (Nordvik og Turner, 2015). Denne begrepsbruken kan bidra til ytterligere stigmatisering, 

og et dårligere rykte for området.  

For foreldre med barn kan en økt andel minoriteter som ikke har majoritetsbefolkningens 

språk som morsmål, både i nabolaget og på skolen, føre til ulike utfordringer. Det eksisterer 

ofte en frykt for at barna ikke får praktisert morsmålet og utviklet språkferdigheter i like stor 

grad som det foreldrene ønsker. Dersom de som jobber i barnehagen ikke snakker 

majoritetsbefolkningens språk godt nok, vil dette kunne påvirke hvordan barna snakker og 

utvikler språket. I skoleklasser hvor andelen majoritetselever er lav kan andre språk være mer 

fremtredende. Dette kan føre til at morsmålet til majoritetselevene blir utvannet til fordel for 

andre ord og uttrykk. En økt andel minoriteter kan også føre til at majoritetsbefolkningens 

normer og verdier blir påvirket og utfordret av andre kulturer. Et eksempel kan være at kristne 

julesanger blir byttet ut til fordel for religiøst nøytrale sanger. 

Proxy-perspektivet 

Proxy-perspektivet viser til at det i europeiske byer ofte er flere sammenfallende grunner til at 

man flytter fra et område. Selv om det er en høy andel minoriteter i området, så er det ofte 

andre forhold ved området som fører til at majoriteten ønsker å flytte. Det er ifølge Harris 

(1999) ofte et ønske å bo i samme nabolag med folk som har høy sosioøkonomisk status. 

Eksempler på dette kan være at skolekvaliteten og boligkvaliteten ofte er dårligere i områder 

med en høy andel minoriteter, enn i andre områder, og at majoritetsforeldre derfor ønsker å 

flytte fra området. Et annet eksempel er at gjennomsnittsinntekten i områder med mange 

minoriteter ofte er lavere enn i områder hvor majoriteten er godt representert, og dersom 

gjennomsnittsinntekten i boligområdet er viktig i flyttebeslutningen, vil områder med mange 

minoriteter bli en fortreder (proxy) for sosial klasse (Harris, 1999). Dette perspektivet skiller 
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seg fra hvitflukt-perspektivet ved at det ikke er hudfargen til minoritetene eller 

tilstedeværelsen av minoriteter som er problemet for majoritetsbefolkningen, men andre trekk 

ved områdene hvor det ofte bor en stor andel minoriteter. Det er med andre ord fare for å 

overvurdere andelen med minoritetsbakgrunn som årsak til flytting. 

Det kan også være kvaliteter ved andre områder som gjør at de med mer ressurser vil søke seg 

dit, det kan for eksempel være bedre grøntområder eller en annen boligstruktur ved andre 

områder som gjør at de som har mulighet flytter fra områder med dårligere fasiliteter og ofte 

flere minoriteter.  

En variant av proxy-perspektivet er Ellens nabolagsutviklingshypotese (the ”race-based 

neighborhood stereotyping” hypothesis). Ingrid Gould Ellen (2000) viser til at multietniske 

nabolag er mye mer utbredt i USA nå enn det det var før. Det er også vanlig å flytte flere 

ganger i løpet av livet, og disse flytteårsakene henger i større grad sammen med andre forhold 

enn etnisitet og rase (jobb, familie osv.). Det poengteres at hvit unngåelse er en dominerende 

årsak til at bokonsentrasjoner oppstår og reproduseres i USA. Hennes hypotese om 

nabolagsstereotypifisering og majoritetens mobilitet i multietniske byer antar følgende: i) 

majoriteten bruker etniske markører som et signal på nabolagskvalitet, ii) majoriteten 

responderer på en økende andel minoriteter, iii) de gruppene som mest sannsynlig flytter fra 

et område er foreldre, huseiere og andre grupper som er veldig opptatt av nabolagets kvalitet 

(Ellen 2000, Wessel 2016). Hypotesen viser til at majoritetsbefolkningen har en stereotypisk 

oppfatning av etniske nabolag (Ellen bruker rase) og deres sosiale, økonomiske og fysiske 

karakteristikker. Majoritetsbefolkningen handler ut i fra denne oppfatningen, og ikke den 

faktiske situasjonen, dersom andelen minoriteter i nabolaget øker (Ellen, 2000). Dersom 

beboerne hadde visst med sikkerhet at andelen minoriteter ikke ville overstige et visst nivå, 

ville de, dersom nabolagets kvaliteter var gode, ha ønsket å forbli på stedet. De flytter fra eller 

unngår å flytte til stedet fordi de tror andelen minoriteter vil øke. Ellen (2000) argumenterer 

for at myndighetene bør regulere boligmarkedet i større grad enn det det gjør nå for å få til 

bedre integrering og for å hindre segregerte nabolag. Funnene hennes viser at majoritetens 

flyttebeslutninger i stor grad baserer seg på diskriminering og ikke på preferanser. 

3.3.2 Pull-faktorer 

Ovenfor har jeg gjort rede for ulike push-faktorer som kan medvirke til at majoritetsforeldre 

kan ha et ønske om å flytte fra boligområdet, eller bevisst unngå å flytte til et område med 



35 
 

spesifikke trekk. Jeg vil nå gjøre rede for forskjellige pull-faktorer. Dette er altså faktorer som 

kan forsterke ønsket om å bo på et sted, eller trekk ved andre steder som kan bidra til at man 

ønsker å flytte dit. 

Sosial kapital 

Folks liv i dag er i større grad preget av fleksibilitet, individualisme og teknologi 

sammenlignet med tidligere. Denne utviklingen gjør og at kontakten man har med naboene er 

mer overfladisk enn det som var vanlig tidligere. Samtidig så er foreldre i større grad knyttet 

opp mot skolemiljøet og også nabolaget enn befolkningen generelt. Mennesker som befinner 

seg i samme livssituasjon har generelt sett lettere for å finne hverandre enn det andre grupper 

har (Clapham et al., 2012).   

Barn og foreldre med barn i grunnskolen er trolig mer ute i nærmiljøet enn andre grupper, og 

nabolaget har ofte en større betydning for nettopp denne gruppen. Clapham et al. (2012) viser 

til at tilfeldige og overfladiske møter med naboene kan bidra til å skape en form for 

tilhørighet, sikkerhet og være brobyggende. 

Sosial kapital eksisterer i sosiale relasjoner mellom mennesker, det har en verdi, og kan være 

en ressurs som påvirker opplevd livskvalitet. Det fins ulike former for sosial kapital, Coleman 

(1988) deler dem inn i tre kategorier; forpliktelser og forventninger, sosiale nettverk som 

potensielle informasjonskanaler og sosiale normer og sanksjoner. De fleste former for sosial 

kapital kan utnyttes av alle de som er med i den sosiale strukturen. Dersom en person/ familie 

velger å flytte ut av et nabolag kan dette bidra til et stort tap for de gjenværende i nabolaget/ 

skolekretsen dersom utflytteren hadde en sentral rolle i nabolaget/ skolemiljøet – enten i form 

av rollemodell eller informasjonsutveksler. Hva slags ressurser som i en gitt situasjon anses 

som positive i ens sosiale omgivelser avhenger av situasjon og ståsted (Rosten, 2015).     

Coleman (1988) viser til at dersom det eksisterer en lukket form for sosial struktur og kontakt 

mellom foreldre, kan dette bidra til en tydeliggjøring av normer og rollemodeller, samt en mer 

effektiv form for sanksjonering. En sosial struktur som er lukket viser her til en situasjon hvor 

foreldre til barn som går på skole sammen er venner/ har sosial kontakt med hverandre, og 

dermed kan diskutere og koordinere normer og sanksjonering. Motsatt gjenspeiler en åpen 

struktur en situasjon hvor foreldrene ikke er venner/ har sosial kontakt med hverandre.  
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Lokalt engasjement og stedstilhørighet 

En form for sosial kapital er ulike former for engasjement i for eksempel nabolaget, 

bydelspolitikk, skole, idrettslag, fritidsaktiviteter eller andre former for aktiviteter kan være et 

element som øker fellesskapsfølelsen, gir mening og bidrar til at man ønsker å bli på et sted.  

Putnam (2001) deler sosial kapital inn i brobyggende (bridging) og forenende (bonding) 

kapital, hvor den brobyggende etableres på tvers av grupper (klasse, etnisitet, religion), mens 

den forenende viser til sosiale relasjoner internt i grupper og innad i familien. Videre viser 

Putnam (2001) til at frivillige organisasjoner er en viktig arena for samhandling. Det spiller i 

prinsippet ingen rolle hva organisasjonene driver med, det viktige er at en møter mennesker 

som er annerledes enn oss selv. Den brobyggende formen for sosial kapital er den som er 

mest fordelaktig for både individ og samfunn ved at den forener motsetninger i samfunnet. 

Engasjement på ulike arenaer kan også være et viktig element i å forbedre stedet man bor på, 

både bevisst og ubevisst, det kan skje gjennom mobilisering og aktivisme eller ved redusert 

kriminalitet på grunn av aktivisering (Alghasi et al., 2012). Denne mobiliseringen kan være en 

effekt av at det eksisterer sosial kapital i området.  

Sosiale relasjoner og nettverk kan være en viktig årsak til at man velger å bli boende i et 

nabolag eller et område. Dersom man i tillegg er oppvokst der, eller har familie eller venner 

som bor der, kan dette bidra til at man har et ønske om å bo i nærheten av dem. De 

ovennevnte faktorene kan også bidra til en sterkere stedstilhørighet til området.  

Sted og identitet er et sensitivt og normativt felt fordi det angår spørsmål om hva som er det 

gode liv og legitime verdier (Lundberg og Danielsen, 2010, s. 118). Ulike mennesker har 

ulike oppfatninger av steder, men det eksisterer allikevel utbredte plassmyter og generelle 

oppfatninger om hvordan ulike steder er (se eget avsnitt om ”stigmatisering”).  

Dersom man i stor grad lever hele livet på den ene siden av byen, med unntak av jobb og 

skole, kan det føre til at referanserammene til beboerne i de ulike delene av byen i stor grad 

splittes. Et eksempel kan være at byen deles i to, østkant og vestkant, hvor oppfatninger og 

stigma av den andre delen av byen skapes ved at man kun oppholder seg i den ene delen av 

byen (Andersen, 2014). Rosten (2015) viser til at territoriell stigmatisering kan være et 

fenomen som gir beboerne en opplevelse av å dele skjebne på tvers av årskull og andre 

skillelinjer, dette kan bidra til økt stedsidentitet. Som nevnt i oppgavens innledning aktiveres 
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forestilte eller aktive fellesskap, og følelsen av å tilhøre disse i ulike situasjoner. En kan for 

eksempel identifisere seg som majoritet, foreldre, minoritet, norsk eller kvinne på ulike 

tidspunkt avhengig av hvilken situasjon man er i. 

Savage (2008) viser til at det eksisterer en annen form for tilhørighet og tilnærming til sted 

som han kaller «elective belonging». Denne «valgfrie tilhørigheten» er en alternativ måte å 

oppfatte sted på, hvor en sterk tilhørighet er sentral. Den kjennetegnes av at man er stolt av 

stedet man bor på, og at stedet har en særegen identitet og aura. Det er en selv som definerer 

hva stedet er og betyr - stedets historie og profil er mindre viktig. Mennesker som bevisst 

utøver denne valgfrie tilhørigheten har ofte høyere utdanning og er en del av middelklassen, 

de har ofte bevisst flyttet til steder som passer med måten de lever eller måten de ønsker å 

leve på. Denne formen for stedstilhørighet skiller seg ut fra tidligere perspektiver (som 

beskrevet i kap.1), ved at man både har en lokal og en mobil tilhørighet. I tillegg kommer 

bevisstheten rundt stedet, stedets betydning, og hvor viktig stedet er for ens egen identitet 

tydeligere frem her. At man frivillig og bevisst har valgt å bo på stedet er sentralt (Savage, 

2008).  

Hva en anser som det optimale stedet vil selvfølgelig variere. Enkelte kan anse det å bo i 

nærheten av havet, bo i nærheten av naturen eller å bo et sted med utsikt som viktige for 

stedets aura og ens identitet, mens andre bevisst søker seg til steder med et rikt sosialt og 

kulturelt mangfold, eller steder hvor tilgangen på ulike fasiliteter er god. For de som ikke har 

reelle valgmuligheter og ressurser til å flytte til et sted de kan identifisere seg med, vil den 

nostalgiske tilnærmingen være motstykket til den «valgfrie tilhørigheten» (Savage, 2008). 

Kulturell påvirkning og skolen 

Mange minoriteter har en utbredt respekt for foreldrene sine, de har også en mer 

kollektivistisk tilnærming til fellesskap og familie, i motsetning til majoritetsbefolkningen i 

mange vestlige land som i større grad vektlegger selvrealisering, individualisme og 

materialisme. Familielojalitet, fellesskap og respekt for eldre er verdier som ikke-vestlige 

kulturer ofte vektlegger mer enn det den vestlige gjør (Vassenden, 2008, s. 307), og det kan 

være en pull-faktor som gjør at majoritetsforeldre ønsker å bli boende i områder med et 

mangfold av ulike kulturer.  
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Mennesker som bor og lever i multietniske områder kan oppleve en form for hybridisering, 

hvor den norske kulturen og væremåten blir blandet med impulser utenfra, selv om identiteten 

fremdeles er etnisk norsk (Vassenden, 2008). På skoler hvor andelen minoriteter med et annet 

morsmål enn majoritetsbefolkningen er høy, er det mange barn av etterkommere av 

minoriteter som har mer driv og motivasjon enn majoritetselever. Dette kan i følge Leirvik 

(2010) forklares med at foreldrene i større grad påvirker barnas valg av karriere/ utdanning 

enn det majoritetsforeldre gjør. Barna føler en plikt overfor foreldrene, som ved å forlate 

hjemlandet sitt har prøvd å skape et bedre liv for barna sine. Denne mentaliteten er spesielt 

merkbar for enkelte etniske grupper, hvor normer og utdanningsvalg påvirkes av foreldrenes 

forankring i disse etniske miljøene. Barna velger i stor grad prestisjefylte utdanninger, selv 

om foreldrene deres ikke har slik utdanning. I mange miljøer speiler barnas 

utdanningsmeritter tilbake på forelderens oppdragelse, og fører til anerkjennelse og styrke av 

foreldrenes ansiennitet innad i miljøet både i det landet de bor i og i utlandet. Den sterke 

familietilhørigheten blant mange minoritetsfamilier kan dermed ses som positivt for 

konstruktiv skoleatferd (Leirvik, 2010). 

Toleranse og fargeblindhet 

Et flerkulturelt samfunn består av ulike virkelighetsoppfatninger og verdier. Toleranse som et 

normativt og deskriptivt begrep beskriver evnen til å leve med andres meninger, holdninger 

og/ eller handlinger, også når man selv ikke slutter seg til disse (Goth, 2014). Mangfold og 

toleranse er aspekter ved dagens multikulturelle samfunn som det prates mye om, men i 

tilfeller hvor disse aspektene kan gå på bekostning av barnas språkferdigheter og læremiljø, er 

det mange foreldre som anser sistnevnte som viktigere. Forskning viser at mangfold trolig 

fører til økt toleranse, selv i situasjoner hvor eksplisitt kontakt ikke finner sted. Årsaken til det 

er at man endrer normalitetsbetraktningene i møte med annerledeshet, på tross av at reell 

kontakt ikke finner sted, som dermed kan bidra til å redusere stereotypifisering av ulike 

grupper (Wessel, 2009).  

Over tid kan man bli mer tolerant av å bo og være i et flerkulturelt område. Dette kan skje ved 

at man, som nevnt, endrer normalitetsbetraktningene av å oppholde seg i et område. Det kan 

skje ved at man opplever positive hendelser i møte med andre, eller at man gjennom en 

prosess har fått øynene opp for ulike kvaliteter og at en har utviklet og styrket bevisstheten 

rundt toleransebegrepet (Wessel, 2009). Dette kan også føre til økt stedsidentitet og dermed 
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virke stabiliserende. Det kan også være at man i stor grad har endt opp eller vokst opp på et 

sted på grunn tilfeldigheter. Over tid kan en ha fått et ønske om stabilitet og å bli værende på 

stedet, uten å være mer eller mindre tolerant av den grunn.  

Spørsmålet er da hvorvidt de beboerne som blir boende i nabolaget har et annet toleransenivå, 

og i hvilken grad dette er et tema. Det finnes ulike former av kontakt, og dersom kontakten 

mellom ulike mennesker og grupper kun baseres på synsinntrykk, manglende kommunikasjon 

og overfladisk kontakt, vil majoritetsbefolkningen ikke endre negative stereotypifiseringer i 

nevneverdig grad (Pettigrew, Tropp, Wagner og Christ 2012).    

Rafiqi og Thomsen (2014) sin undersøkelse fra Danmark viser at kontakt mellom naboer 

rommer en psykologisk dybde, og den kan dermed ikke kategoriseres som overfladisk. I 

multietniske nabolag kan det foregå en form for selvseleksjon ved at de mest tolerante 

beboerne blir boende og opplever kontakt med minoriteter annerledes enn de som har flyttet 

fra nabolaget/ bevisst unngår nabolaget (Wessel, 2009). 

Nesef (2010) viser i en dansk undersøkelse av høyt utdannede foreldre; at når det kommer til 

skoler med en høy andel ikke-vestlige minoriteter, så opptrer ikke foreldrene like fornuftig, 

rasjonelt, konsekvent og i samsvar med statistikken – de velger å flytte og sender barna på 

skoler med en lavere andel ikke-vestlige minoriteter. Den tolerante holdningen de vanligvis 

viser utad faller bort når det kommer til valg vedrørende deres egne barn og deres fremtid. 

Vassenden (2008) viser i sin studie at mange av foreldrene han intervjuet verdsatte barnas 

fargeblindhet, og det at barna deres kommer til å vokse opp og bli mer tolerante enn det de 

selv er. Kjennskap til sosialt og kulturelt mangfold oppfattes som en form for sosial 

kompetanse som barna vil trenge senere i livet – denne kompetansen vil bidra til å skape 

trygge, fordomsfrie, åpne og kompetente borgere (Lundberg og Danielsen, 2010, s. 132). 

Betalingsevne, betalingsvillighet og grønne lunger 

Som nevnt blir boligen og stedet ofte sett på som en sosial markør, som forteller noe om hvem 

du er som person (Clapham, 2012). De som blir boende i et stigmatisert område kan ha lavere 

gjennomsnittslønn/ manglende egenkapitalkrav for å få lån enn de som flytter fra området. En 

annen mulighet er at de beboerne som velger å bli boende i området ikke er villige til å betale 

like mye for en bolig som flytterne er. I tilfeller hvor man blir boende fordi man i realiteten 
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ikke har mulighet til å flytte fra et område, kan bokostnader være en sentral pull-faktor for 

husholdningen. 

Det kan også være at de som blir boende i et stigmatisert område blir boende der av helt andre 

grunner. Et eksempel kan være andre preferanser i form av nærhet til naturen og kort vei til 

turmuligheter. I slike tilfeller vil naturen kunne være en pull-faktor for å bli boende som veier 

mer enn eventuelle push-faktorer som heller mot å flytte fra stedet. 

3.4 Oppsummering 

Gjennomgangen viser at det eksisterer kontinuerlige push- og pull- faktorer som kan påvirke 

majoritetsforeldres beslutninger angående det å bo i et stigmatisert område. Folk opplever 

endringer i nabolaget og på andre geografiske nivåer ulikt. Folk har også ulike ressurser og 

ulike preferanser. Mens enkelte bevisst forholder seg til avgjørelser og valg vedrørende 

flytting, tar andre beboere mer eller mindre grad kvasivalg, eller skyver beslutningsprosessen 

frem i tid. I tillegg kan strukturelle betingelser på de ulike geografiske nivåene resultere i at 

beboerne i liten grad har mulighet til å flytte fra nabolaget, selv om de ønsker å gjøre det. I 

mange tilfeller er det komplekse forhold som ligger bak en flyttebeslutning, hvor ulike 

grunner faller sammen, mens for andre er det i større grad bevisste valg. 

3.4.1 Veien videre – implikasjoner for analysen 

Før jeg beveger med over i analysedelen av denne oppgaven vil jeg oppsummere viktige 

poenger fra kontekst og teorikapittelet. Hvorfor blir majoritetsforeldre boende i Groruddalen – 

et område som er preget av stor ustabilitet? 

Bildet er komplekst og preget av mange faktorer – både push og pull. Majoritetsforeldre som 

bor i Groruddalen er ikke en homogen gruppe. Mange av de som blir boende mangler nok 

reelle valg og de ressursene som trengs for å flytte. Et moment er at boligprisveksten i 

Groruddalen har vært lavere enn i resten av Oslo. Dette gjør at beboere i Groruddalen ikke har 

fått bygget seg opp kapital, på grunn av investering i bolig, i like stor grad som andre 

innbyggere i Oslo. Den lavere boligprisveksten vil dermed føre til færre reelle valgmuligheter 

for husholdningen når en skal flytte. En blir dermed avhengig av en høy inntekt for å kunne 

flytte til mer attraktive områder i Oslo. De som likevel velger å flytte, kan måtte redusere 

boligstandarden. 



41 
 

Selv om det skrives mye om Groruddalen i media betyr ikke det at det har en direkte 

innvirkning på innbyggerne, men man kan allikevel ta utgangspunkt i at barneforeldre til en 

viss grad er mer opptatt av oppvekstsvilkår og stedskvaliteter enn mange andre grupper. 

Rosten (2015) viser til at den konstante stigmatiseringen og fokuseringen på enkelte aspekter 

ved Groruddalen (som for eksempel hiphop, kebabnorsk, islam og dårlige skoleresultater) kan 

bidra til å forsterke følelsen av fremmedgjørelse i eget nabolag for enkelte, mens for andre 

kan mediedekningen bidra til å forsterke stedsidentiteten og følelsen av tilhørighet. 

Mange av husholdningene tenker kanskje lite på diskursen om Groruddalen, eller så forholder 

de seg til det på en annen måte. Noen ønsker bare stabilitet og har ikke ork eller motivasjon til 

å flytte. Andre har bodd hele livet sitt der, og føler en trygghet og fortrolighet ved det. Rosten 

(2015) viser til at man ved å vokse opp i Groruddalen eller å bo der over tid kan få et mer 

avslappet forhold til kulturell annerledeshet. Andre syns kanskje det er spennende med nye 

kulturer og gir ikke opp så lett. Disse ulike måtene å forholde seg, bevisst eller ubevisst, til 

endringer i nabolaget kan kategoriseres som «loyalty». 

Stigmatiseringen i media handler ofte om Groruddalen som helhet, og treffer dermed på et 

høyt geografisk nivå. Situasjonen som utspiller seg på dette geografiske nivået kan i stor grad 

være påpakket de som bor der. Mange individer og husholdninger tar i større grad avgjørelser 

med utgangspunkt i trekk ved nabolaget eller skolekretsen. Situasjonen som utspiller seg på 

lavere geografiske nivåer kan dermed overskygge push-faktorene som opererer på høyere 

geografiske nivåer for enkelte husholdninger, mens for andre husholdninger kan det være 

annerledes. Noen beboere har god evne og kapasitet til å tilpasse seg andre miljøer, mens 

andre igjen ikke har det. 

De som har bodd i Groruddalen over lang tid har kanskje utviklet en sterk stedsidentitet – gitt 

at botid påvirker stedsidentitet. Denne gruppen kan føle en sterkere trang til å kjempe for 

stedet, og lar seg ikke skyve rundt av eksterne krefter. Groruddalens dårlige omdømme kan 

også være en motivasjon for å bidra til fellesskapet og gi noe tilbake, både i form av lønnet 

eller frivillig innsats (Rosten, 2015). I Groruddalen finner en lokalavisa Akers Avis, lokalisert 

på Grorud, som kan være med på å endre forestillingen mange har om Groruddalen. 

Groruddalen er også preget av et sterkt organisasjonsliv, og dersom man er engasjert på ulike 

arenaer (bydelspolitikk, fotball eller i skolen) kan dette bidra til at man ønsker å bli på stedet.  

Dette kan være en måte å engasjere seg i nabolagets utvikling («voice»). 
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Noen majoritetsforeldre kan ha et bevisst forhold til valgfri tilhørighet ("elective belonging»), 

hvor de konsekvent blir boende i Groruddalen av ulike årsaker. Dette kan være knyttet til 

ulike stedskvaliteter som å bo i nærheten av marka. Det kan også være at majoritetsforeldrene 

har et bevisst ønske om at barna deres skal vokse opp på et mangfoldig sted hvor ulike 

kulturer, klasser og etnisiteter møtes. Dette kan være i tråd med foreldrenes ideologiske 

tankesett, eller et ønske om å bo på et sted hvor andre har dette tankesettet. 

Foreldre som har kontakt med foreldrene til barnas venner, enten i nabolaget eller på skolen, 

kan oppleve en verdi i felles normer og sanksjoner ved at man kommuniserer og sammen blir 

enige i hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Det kan for eksempel være å avtale et 

klokkeslett om hvor lenge barna skal få lov til å være ute og leke. 

Omfanget av flyttingen fra Groruddalen kan neppe omtales som hvit flukt, siden 

flyttemønsteret er opprettholdt over lang tid. De majoritetsforeldrene som flytter fra 

Groruddalen («exit»), bevisst eller ubevisst, bidrar allikevel til at andelen etnisk norske barn i 

enkelte nabolag i Groruddalen går ned. Foreldre som velger å flytte fra Groruddalen kan ha 

overveid forskjellige alternativer og tilslutt landet på flyttealternativet. Det nye stedet man 

velger er ikke nødvendigvis det perfekte stedet å bo, ulike begrensninger og muligheter kan 

ha ført til at det ble slik, uten at det fremstår som hvit flukt. 

Denne kategoriseringen av majoritetsforeldres mulige tilpasninger; loyalty, voice eller exit, er 

ikke statisk. Avgjørelser knyttet til flytting og ikke-flytting påvirkes kontinuerlig av 

majoritetsforeldrenes overveielse av situasjonen, og marginale forskjeller kan ofte utløse det 

ene alternativet over det andre. I sum er det grunn til å tro at bofaste og flyttere har mange 

felles vurderinger. 
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4 Data og metode 

I dette kapittelet vil jeg presentere datamaterialet som danner grunnlaget for analysen og gjøre 

rede for metodevalg. 

4.1 Kvantitativ metode 

I denne oppgaven har jeg valgt å bruke kvantitativ metode for å studere majoritetsforeldres 

tilpasninger i Groruddalen. Grunnen til det er at jeg har tilgang på et unikt og rikt 

datamateriale som tar for seg mange av de spørsmålene, samt mange flere, jeg ville ha stilt i 

en kvalitativ tilnærming. Men først og fremst innebærer kvantitativ metode at antallet 

husholdninger er stort nok til at jeg kan se etter generelle tendenser i de to utvalgene (bofaste 

og flyttere). Jeg vil bruke tverrsnittdesign, som kjennetegnes av at intervjuene eller målingene 

skjer i et avgrenset tidsrom (Ringdal, 2013). 

4.1.1 Årsaksforklaringer 

Ragin og Amoroso (2011) viser til at en av samfunnsvitenskapenes viktigste mål er å avdekke 

generelle mønster og forhold. Kvantitativ metode prøver å belyse årsakssammenhenger ved å 

belyse mange tilfeller, mens kvalitativ metode belyser meningssammenhenger ved å gå i 

dybden. Komparativ metode fokuserer på likheter og forskjeller innenfor en bestemt gruppe 

av relativt få tilfeller. Den kvantitative tilnærmingen er den mest strukturerte av de tre. 

Årsaksforklaringer stammer opprinnelig fra naturvitenskapene. I samfunnsvitenskapene anser 

man en sammenheng mellom årsak og virkning for å være robust når den empiriske 

sammenhengen (korrelasjonen) mellom X og Y ikke kan være tilfeldig. Robuste 

sammenhenger er hovedgrunnlaget for årsaksanalyser blant samfunnsforskere. Dette kravet 

kan være vanskelig å oppfylle i empirisk forskning fordi det gjerne finnes mange relevante 

variabler som ikke er med i undersøkelsen. Ved å identifisere generelle mønster og forhold 

kan man allikevel finne antydninger til årsakssammenhengen (Ragin og Amoroso 2011, 

Ringdal 2013). 

Den største fordelen med kvantitativ metode er at man får informasjon om en hel populasjon, 

enten ved at man har informasjon om hele populasjonen, eller ved at man har trukket et 

representativt utvalg som representerer hele populasjonen. Ved bruk av statistisk analyse kan 
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man dermed se hvor utbredt et fenomen er, og hvorvidt sammenhengene er tilfeldige eller 

systematiske. Denne informasjonen kan brukes til og predikere sannsynlig atferd i lignende 

situasjoner. Jo mer bevis man har, jo lettere er det å predikere (Ragin og Amoroso, 2011). 

Komplekse fenomener som majoritetsforeldres tilpasninger bør optimalt sett belyses både 

ekstensivt og intensivt for å belyse flere aspekter ved fenomenet. Men bruk av 

flermetodedesign (triangulering) er ofte svært tid og ressurskrevende, noe som gjør at det kan 

være vanskelig å gjennomføre (Ringdal, 2013). 

4.2 Datasett 

For å svare på problemstillingen om majoritetsforeldres tilpasning i Groruddalen har jeg valgt 

å bruke en spørreundersøkelse som omhandler nabolaget og tema knyttet til det. I dette 

underkapittelet vil jeg gjøre rede for spørreundersøkelsen og utvalget knyttet til den. Videre 

vil jeg belyse svarprosent og frafall som påvirker oppgavens representativitet. 

Datagrunnlaget i denne oppgaven kommer fra en spørreundersøkelse utført av Statistisk 

sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Universitetet i Oslo (UiO) ved Terje Wessel og Ingar 

Brattbakk. Spørreundersøkelsen er en del av et større nordisk forskningsprosjekt; "Nordic 

welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation" (NODES), hvor 

tilsvarende undersøkelser ble gjort i Sverige og Finland på samme tidspunkt. Hovedfokuset 

med forskningssamarbeidet var å kartlegge hvordan nabolag utvikler seg og påvirkes gjennom 

flytting basert på hvordan befolkningen oppfatter områdene, med et spesielt fokus på den 

etniske befolkningssammensetningen i Norden.  

Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av et spørreskjema, Undersøkelse 

om ditt nabolag, som respondenten fikk tilsendt i posten. Den ble gjennomført i perioden 

31.oktober 2011 til 16.januar 2012 (Pedersen, 2012), og er dermed et tverrsnittdesign hvor 

observasjonsenhetene ble observert på ett tidspunkt.    

I tillegg til spørreundersøkelsen har jeg brukt registerdata som er koblet til respondentene i 

utvalget, dette var en del av oppdraget til SSB med spørreundersøkelsen. Fordelen med det er 

at det belyser objektive kjennetegn ved individene, samtidig som at de subjektive 

vurderingene kommer frem i spørreundersøkelsen. 
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4.2.1 Utvalget 

Populasjonen bestod av personer som var mellom 25 og 50 år per 1. januar 2008. Det var et 

krav at populasjonen bestod av personer født i Norge og at minst en av foreldrene var født i 

Norge. Personene måtte være registrert bosatt i Oslo eller i Akershus-kommunene Ås, 

Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum og 

Ullensaker per 1. januar 2008 og fortsatt være registrert i samme delbydel eller delområde per 

1. januar 2010 (Pedersen, 2012). Populasjonen ble definert som enten flyttere eller bofaste. 

Flyttere ble definert som personer som hadde flyttet ut av delområdet sitt eller delbydelen sin 

etter 1. januar 2010, mens bofaste ble definert som personer som ikke hadde flyttet eller kun 

hadde flyttet innenfor delbydelen eller delområdet de bodde i per 1. januar 2010. Den bofaste 

gruppen har dermed bodd i samme delbydel i over to år. Videre ble alle delområdene og 

delbydelene delt inn i desiler etter innvandringstetthet. Desilen med delområdene og 

delbydelene med flest andel innvandrere ble definert som innvandringstett, mens de øvrige ni 

desilene ble definert som ikke-innvandringstette. Fra en populasjon på 288 217 personer ble 

det trukket et utvalg på 2998 personer, fordelt i fire like store strata: halvparten var flyttere og 

halvparten bofaste, samtidig var halvparten bosatt i den innvandringstette desilen og den 

andre halvparten var bosatt i en av de ni ikke innvandringstette desilene (Pedersen, 2012, s. 

5).    

For å svare på problemstillingen i denne oppgaven vil jeg kun trekke ut de personene som bor 

i Groruddalen og har barn under 18 år. Denne gruppen betegnes som bofaste. Jeg vil 

sammenligne denne gruppen med etnisk norske foreldre som har flyttet fra Groruddalen 

(flyttere). Jeg vil sammenligne de to gruppene og deres vurderinger og tilpasninger til 

Groruddalen. Den første gruppen består av 115 husholdninger, mens den andre gruppen består 

av 68 husholdninger. I noen av analysene er også gruppen som har flyttet innad i dalen 

inkludert, denne gruppen består av 23 respondenter.   

4.2.2 Svarprosent og frafall 

I oppgaven min som kun omhandler Groruddalen og foreldre med barn under 18 år er utvalget 

mye mindre enn det totale utvalget som svarte på spørreundersøkelsen. Jeg vil allikevel gjøre 

rede for spørreundersøkelsen i sin helhet siden jeg ikke selv har vært med å samle inn data og 

derfor ikke kan uttale meg om undersøkelsen utover det materialet jeg har tilgang på. 

Hensikten er å redegjøre for hvilke grupper som er overrepresentert/ underrepresentert i det 
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totale utvalget. Jeg kommer hovedsakelig til å gjøre rede for aspekter som er relevant for 

utvalget mitt.  

Bruttoutvalget er de personene som ble trukket ut til å være med i spørreundersøkelsen. Det er 

viktig å vurdere om nettoutvalget, de som faktisk svarte på spørreundersøkelsen, er 

systematisk forskjellig fra bruttoutvalget. Dersom det er tilfellet svekkes utvalgets 

representativitet (Ringdal, 2013). Usikkerheten vi får ved å bruke et utvalg fremfor en 

fulltelling kaller vi utvalgsvarians. Gitt at reglene for utvalget har blitt trukket etter reglene for 

tilfeldig utvalg kan utvalgsfeil beregnes ved hjelp av sannsynlighetsteori (Ringdal, 2013). 

Utvalget i denne undersøkelsen er inndelt i fire strata og er derfor ikke et tilfeldig utvalg av 

hele populasjonen. Innenfor hvert stratum er derimot utvalget tilfeldig trukket.  

I spørreundersøkelsen jeg har valgt å bruke for å svare på problemstillingen om 

majoritetsforeldres tilpasning i Groruddalen svarte 1566 personer på undersøkelsen, noe som 

betyr at 52,2 prosent av bruttoutvalget besvarte undersøkelsen, mens 47,8 prosent ikke svarte. 

I postale undersøkelser er det vanskelig å identifisere frafallsårsak. Det kan være at man ikke 

har tid eller ikke er interessert i temaet undersøkelsen omhandler. 

Utvalgsskjevhet kan oppstå i forbindelse med utvalgstrekkingen. Tilfeldigheter kan føre til at 

enkelte grupper er bedre representert enn andre, men denne skjevheten kan også være 

systematisk. Hvis frafallet er tilfeldig, vil utvalgets representativitet ikke påvirkes.    

Pedersen (2012) viser til at svarprosenten var høyere blant de bosatte enn flytterne, og 

svarprosenten var generelt lavere blant de som bodde i innvandrertette boligområder. 

Samtidig var svarprosenten for de bofaste omtrent den samme uavhengig av om de bodde i et 

innvandrertett boligområde eller ikke. Blant flyttere var det lavere svarprosent fra de som 

bodde i innvandrertette boligområder enn de som bodde i ikke-innvandrertett boligområde.  

Både kjennemerket antall barn og kjennemerket antall barn under 18 år i husholdningen gir 

signifikante forskjeller i svarprosenten. Personer med to eller flere barn har signifikant høyere 

svarprosent enn personer uten barn. Og personer med barn under 18 år i husholdningen har 

signifikant høyere svarprosent enn personer uten barn under 18 år i husholdningen. Dette 

gjelder både i de innvandringstette og i de ikke-innvandringstette boligområdene. En mulig 

forklaring kan være at spørreundersøkelsen i større grad appellerer til personer med barn. Det 

er blant annet noen spørsmål i spørreskjemaet som kun stilles til foreldre med barn i 
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skolealder (Pedersen, 2012). For utvalget mitt kan dette være positivt i form av de som har 

svart på spørreundersøkelsen er interessert i tema, og at det er større sannsynlighet for at 

respondentene representerer den faktiske populasjonen (gitt at en har barn under 18 år og bor 

eller har bodd i Groruddalen).  

Personer med personinntekt over 200 000 kr i årsinntekt og personer med middels eller høy 

utdannelse hadde signifikant høyere svarprosent enn personer med under 200 000 kr i 

årsinntekt og personer med lav utdannelse. Dette gjelder både i de innvandringstette og i de 

ikke-innvandringstette boligområdene (Pedersen, 2012).      

Frafall er sjelden helt tilfeldig, noe svarprosentene ovenfor illustrerer. At personer med høyere 

inntekt og utdanning har høyere svarprosent er kjennetegn som går igjen i flere av SSBs 

spørreundersøkelser. Pedersen (2012) viser til at erfaringen av de statistiske resultatene i de 

fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlings- og bearbeidingsfeil. Virkningen 

av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller. Det gjelder særlig hvis feilen er 

systematisk, det vil si at den samme feilen gjøres relativt ofte. Vekting er et verktøy som kan 

brukes for å motvirke frafallsfeil, men feil bruk av vekting kan igjen skape justeringsfeil 

(Ringdal, 2013). Ettersom jeg er interessert i mange faktorer har jeg valgt å bruke dataene slik 

de er, uten vekting.  

4.3 Statistisk metode 

I dette underkapittelet vil jeg gjøre rede for ulike statistiske fremgangsmåter som jeg vil bruke 

i analysen. Jeg vil starte med å gjøre rede for deskriptiv statistikk som hovedsakelig brukes til 

å beskrive generelle trekk ved utvalget. Deretter vil jeg gjøre rede for slutningsstatistikk som 

handler om å generalisere fra utvalg til populasjon (Johannessen, 2009). 

4.3.1 Bivariat analyse – krysstabeller 

Deskriptiv statistikk tar utgangspunkt i et datasett og ser hvordan enhetene fordeler seg, enten 

i utvalg eller populasjoner (Johannessen, 2009). Krysstabeller kan fylle flere formål, men de 

brukes oftest til å beskrive resultater fra spørreundersøkelser. Et av hovedmålene er å 

analysere sammenhengen mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler 

(Ringdal, 2013). Krysstabeller fungerer best når grundige analyser av en eller få tabeller kan 

gi svar på problemstillingene. Selv om krysstabeller ofte er av beskrivende karakter, kan de 



48 
 

også brukes til å trekke slutninger fra utvalg til populasjon ved å teste for statistisk 

signifikans.   

I denne oppgaven bruker jeg krysstabeller for å se hvordan de bofaste vurderer ulike aspekter 

ved Groruddalen, og tilsvarende hvordan flytterne vurderer Groruddalen og sitt nåværende 

boligområde. Jeg har også inkludert de som har flyttet innad i Groruddalen i krysstabellene, 

selv om utvalget kun består av 27 respondenter. 

Kjikvadrattest 

Kjikvadrattesten benyttes for å teste om det er en sammenheng mellom to variabler i 

populasjonen på grunnlag av en krysstabell fra utvalget. Testen forutsetter at utvalget er 

trukket tilfeldig og at antall forventede frekvenser overstiger 5 i alle rutene i krysstabellen. En 

beregner størrelsen på avviket mellom faktisk og forventet fordeling.  

P-verdien viser sannsynligheten for å forkaste en riktig nullhypotese (at det ikke er forskjell 

mellom populasjonene). Den alternative hypotesen er at det er forskjeller mellom 

populasjonene. Hvis p-verdien er stor, er det stor sannsynlighet for at det ikke er forskjell 

mellom de ulike populasjonene. Ved store forskjeller i prosentandeler mellom utvalg er det 

sannsynlig at det er forskjell mellom populasjonene, og omvendt (Johannessen, 2009).  

Jeg har skrevet resultatene fra kjikvadrattesten i margen til venstre i de tabellene hvor jeg har 

testet flere variabler, og i tabelloverskriften der hvor jeg kun har testet en variabel. Hvis 

signifikanssannsynligheten (p) er mindre enn signifikansnivået, som er 0,1 i denne oppgaven, 

forkastes nullhypotesen. Størrelsen på utvalget påvirker i stor grad signifikansnivået. Utvalget 

i denne oppgaven er lite, derfor er signifikansnivået satt til 0,1. Det vil si at dersom p < 0,1, så 

er det en signifikant forskjell mellom hva de bofaste og flytterne har svart. Dersom p > 0,1 så 

tyder dette på at svarene de bofaste og flytterne har gitt ikke er signifikante.  

T-test av gjennomsnitt og andeler 

T-testen benyttes for å teste statistiske hypoteser om et populasjonsgjennomsnitt på grunnlag 

av et utvalgsgjennomsnitt. T-testen av et gjennomsnitt brukes for å sammenligne to 

uavhengige størrelser. Testen brukes også for å sammenligne andeler i to utvalg (her: bofaste 

og flyttere). 
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For å kunne teste om prosentforskjellen mellom to ulike utvalg er signifikant eller ikke, må en 

først beregne standardfeilen til hvert av de to gjennomsnittene (bofaste og flyttere), og 

deretter beregne standardfeilen til differansen mellom de to gjennomsnittene. Ved å dividere 

differansen mellom de to gjennomsnittene med standardfeilen til denne differansen, får vi en 

testobservator som har sannsynlighetsfordeling lik t-fordelingen (Skog, 2015, s.181). Jeg har 

regnet ut t-verdien og antall frihetsgrader for de ulike gjennomsnittene, og deretter satt dette 

inn i en formel som regner ut p-verdien. Signifikansnivået er også her satt til 0,1. Dette 

avviker fra det normale, det normale er 0,5, men det er også vanlig å legge terskelen på 0,1 i 

små utvalg.       

Jeg har valgt å teste flere av verdiene i de ulike tabellene for å se om prosentforskjellen 

mellom de ulike gruppene er signifikant. Dette har jeg valgt å gjøre siden utvalget i denne 

oppgaven er relativt lite, og signifikante forskjeller i prosentandeler vil derfor kunne si noe 

om hvorvidt svarandelen, selv om forskjellen i prosent ikke ser ut til å være veldig forskjellig, 

er signifikant.  

4.3.2 Multivariat analyse – logistisk regresjon 

Slutningsstatistikk brukes for å beregne usikkerheten rundt resultatene dersom man vil at 

resultatene skal generaliseres fra utvalg til populasjon (Johannessen, 2009). En 

regresjonsanalyse kan ha som mål å beskrive forhold i et utvalg, men som regel er man 

interessert i hva analysen av utvalget kan fortelle oss om populasjonen (Ringdal, 2013). 

Regresjonsanalyse er en mer avansert analyseform, men benyttes ofte til å belyse samme tema 

som i krysstabellanalyse. Fordelen er at man kan trekke inn flere uavhengige variabler for å 

belyse den avhengige variabelen.  

I denne oppgaven har jeg utført flere regresjonsanalyser av noen av de samme faktorene som 

er belyst i krysstabellene for å kontrollere for flere påvirkningsfaktorer.    

Johannessen (2009) viser til at logistisk regresjon ofte brukes i undersøkelser hvor verdiene 

på den avhengige variabelen ikke kan rangeres og hvor den i tillegg kan ha få verdier (i 

motsetning til lineær regresjon). Logistisk regresjon handler om å undersøke hvor store 

andeler innenfor definerte grupper som har sannsynlighet for at fenomenet inntreffer, det 

handler med andre ord om relative effekter og ikke absolutte effekter. Forutsetningene er at de 

enkelte observasjonene er uavhengige av hverandre og at sammenhengen ikke er spuriøs (det 
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skal ikke finnes bakenforliggende variabler som både er årsak til den avhengige variabelen og 

er korrelert med den uavhengige variabelen) (Skog, 2015).     

Det første trinnet i logistisk regresjon er å omforme andelene (sannsynlighetene) til odds. 

Oddsraten forteller oss hvor mange ganger større (eller mindre) oddsen blir når den 

uavhengige variabelen øker med en enhet. Det andre trinnet består av en logaritmisk 

omkoding av oddsen, en logit er en logaritmisk omkodet odds, hvor man går fra absolutte til 

relative forskjeller. Den avhengige variabelen i logistisk regresjon er logiten Li. 

Koeffisientene estimeres ved hjelp av sannsynlighetsmaksimering (Maximum Likelihood 

Estimatin, MLE), som går ut på å finne de verdiene av koeffisientene som med størst 

sannsynlighet har skapt resultatene i utvalget. Positive koeffisienter innebærer at 

sannsynligheten for at et fenomen inntreffer, øker med stigende verdi på uavhengig variabel, 

mens negative koeffisienter angir sannsynligheten for at fenomenet ikke inntreffer (Skog, 

2015).    

Johannessen (2009, s.159) viser til at den enkleste formen for logistisk regresjon er en 

dikotom avhengig variabel med verdiene 0 og 1, betegnet som binær logistisk regresjon. Hvis 

det er sikkert at fenomenet inntreffer, er sannsynligheten 1, og hvis det ikke inntreffer, er 

sannsynligheten 0. Hvis begge deler er like sannsynlig, er sannsynligheten 0,5. Det er denne 

formen jeg vil bruke i analysedelen i denne oppgaven. 

Tolkning av estimatene 

I de ulike logistiske regresjonsanalysene fra SPSS oppgis b-koeffisienter og oddsrater for 

variablene. B-koeffisientene angir hvor mye logiten (logaritmen til oddsen) endrer seg når den 

uavhengige variabelen øker med en enhet. Alle de kategoriske variablene i regresjonsanalysen 

har en gitt referansekategori, og b-koeffisienten forteller hva effekten av å ha en gitt verdi på 

variabelen (1) er i forhold til referansekategorien (0). I de ulike analysene i denne oppgaven 

forteller den for eksempel effekten av å eie sin egen bolig i forhold til å leie, og effekten av å 

bli boende i Groruddalen i forhold til å ha flyttet fra Groruddalen. For den kontinuerlige 

variabelen lønn angir b-koeffisienten hva som er effekten av en verdis økning. Når denne 

verdien er positiv, er det økt sannsynlighet for å ha verdien 1 på virkningsvariabelen, og 

motsatt når den er negativ.        
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I tillegg til b-koeffisientene, vil jeg også oppgi konstantleddet i de ulike analysene. 

Konstantleddet sier hva logiten er når alle uavhengige variabler har verdien 0.  

F-testen fra SPSS angir om utvidelsen av modellen er signifikant eller ikke. Dersom 

utvidelsen av modellen, fra for eksempel modell 2 til modell 3, ikke er signifikant, så er det 

ikke noe poeng i å utvide modellen, da variablene som er med i utvidelsen ikke forklarer noe 

mer av variasjonen i den avhengige variabelen. Unntaket er i de tilfellene hvor utvidelsen av 

modellen gjøres av teoretiske årsaker.  

Verdien, -2 log likelihood, brukes ofte for å sammenligne ulike modeller, og som et mål på 

hvor godt regresjonsmodellen beskriver datasettet. Små verdier betyr at modellen passer godt, 

mens større verdier betyr at den passer dårligere. Jeg angir denne verdien i alle analysene.   

I vanlig lineær regresjon bruker man ofte R² som et mål på i hvilken grad de uavhengige 

variablene forklarer den avhengige variabelen. I logistisk regresjon har man noe tilsvarende, 

men de har ikke noen enkel intuitiv tolkning, sett bort ifra at man ofte tolker de på samme 

måte som R² i lineær regresjon. I denne oppgaven vil jeg allikevel oppgi Nagelkerke-verdien i 

de ulike regresjonsanalysene, og tolke denne på samme måten som R². Jo høyere verdi 

Nagelkerke har, jo mer forklarer modellene. 

Multikolinearitet 

Multikolinearitet handler om uavhengige variabler som er sterkt korrelert. Det kan for 

eksempel være utdanningsnivå og yrkesstatus som i stor grad måler samme fenomen og 

dermed bidrar til en kunstig høy forklaringsgrad. For sterk multikolinearitet bryter med 

forutsetningene for regresjonsanalysen. Regresjonsanalyser forutsetter at de uavhengige 

variablene ikke er perfekt korrelert med hverandre, verken parvis eller gruppevis. Det enkleste 

er da å utelate en av dem fra analysen (Skog, 2015).  

Jeg har utført korrelasjonstester, Kendalls tau, for samtlige av variablene som er med i de 

logistiske regresjonsanalysene, og tatt ut variabler som korrelerer for sterkt. I litteraturen 

opererer man ofte med ett kriterium på > 0,8. Det vil si at variabler som overstiger 0,8 

korrelerer for sterkt, og en av dem bør derfor fjernes fra analysen. Jeg har valgt å tolke dette 

kriteriet konservativt. Jeg har for eksempel tatt ut variabelen «positivt og spennende fordi det 

er berikende å møte ulike kulturer» da den hadde en korrelasjonskoeffisient på 0,72 med 

variabelen «positivt fordi barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse og 
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åpenhet». Variabler som korrelerer så sterkt med hverandre overlapper ofte hverandre og det 

er derfor ikke nødvendig å ha begge med i analysen, i tillegg til at det er vanskelig å avgjøre 

hvilken faktor som er av betydning og som faktisk påvirker situasjonen. 

Signifikanstesting 

Signifikanstesting handler om å undersøke hvilken hypotese, H0 eller H1, som er sannsynlig. 

Altså hvorvidt resultatene fra utvalget kan generaliseres til populasjonen. I denne oppgaven 

har jeg ikke laget hypoteser, men tolkningen er på samme måte. H0 antar at endringer i en gitt 

årsak ikke påvirker utfallet, mens H1 antar at det påvirker utfallet. Slutninger fra utvalg til 

populasjon trekkes under usikkerhet, og signifikansnivået uttrykker sannsynligheten for å 

forkaste en riktig hypotese om at det ikke er en sammenheng mellom to variabler i 

populasjonen. Generelt er det slik at jo større forskjell det er, jo mer interessante er 

resultatene. Men dette vil avhenge av hva som studeres, det finnes ikke noe absolutt svar 

(Skog, 2015). Statistisk signifikans går utelukkende på om en nullhypotese kan forkastes eller 

ikke, mens teoretisk signifikans går på resultatenes substansielle betydning (Ringdal, 2013, s. 

340).  

Det er to former for statistisk feilslutning man kan gjøre; man konkluderer med at det er en 

effekt selv om det i realiteten ikke er det (type I-feil), eller at man konkluderer med at det ikke 

er en effekt i tilfeller hvor det er det (type II-feil). I små utvalg er det større fare for å begå 

type II feil, derfor har jeg valgt et signifikansnivå på 0,1 eller 10 %. 

Signifikanssannsynligheten, p-verdien, gir oss informasjon om hvor sikre vi er på at 

nullhypotesen skal forkastes. I denne oppgaven betyr det at man med 90 % sikkerhet kan 

forkaste nullhypotesen. Dette er legitimt siden utvalget er såpass lite og med tanke på hva som 

skal undersøkes. Hvilket signifikansnivå som brukes avhenger av dataene; man må veie 

risikoen for feil av type I mot risikoen for feil av type II. Det er verre å begå feil av type I. 

Signifikansnivået påvirkes som nevnt i stor grad av størrelsen på utvalget. I større utvalg med 

andre temaer anser man ofte 5 % eller 1 % for å være det optimale signifikansnivået. Grunnen 

til at man som regel ønsker et lavt signifikansnivå er at dersom man da forkaster H0, så kan en 

være rimelig sikker på at H1 er sann.  

Utgangspunktet for signifikanstestene er standardfeilen (standard error). Standardfeilen er 

standardavviket til en statistisk størrelse, hvor standardavviket er et mål på spredningen i 

sannsynlighetsfordelingen. Standardfeilen til estimatet for regresjonsparameteren er avhengig 
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av utvalgets størrelse. Jo færre observasjoner vi har, desto større blir standardfeilen, og jo 

vanskeligere blir det å påvise en faktisk eksisterende sammenheng. Jo mer homogene 

verdiene på de uavhengige variablene er, jo større standardfeil. Jo mer heterogene, jo mindre 

standardfeil (Skog, 2015). 

Gjennom hele oppgaven har jeg vurdert ulike tabeller og beregninger med variabler som er 

like, men ikke helt like, opp mot hverandre for å se etter mønster og om flere svar trekker i 

samme retning. I små utvalg hvor det er vanskeligere å få signifikante resultater kan dette 

være et grep som fanger opp sammenhenger og retninger som skyldes noe annet enn 

tilfeldigheter, men som ikke er signifikante.  

4.4 Variabler 

I kvantitativ dataanalyse er det vanlig å spesifisere sammenhenger ved å skille mellom 

avhengig og uavhengig variabel. Hvilken verdi respondentene har på den avhengige 

variabelen, er avhengig av hvilken verdi de har på den uavhengige (Johannessen, 2009). Selv 

om vi går ut ifra at det er en retning på denne sammenhengen, kan det hende at 

majoritetsforeldrene svarer annerledes i spørreundersøkelsen. Samtidig begrenser 

datagrunnlaget hvilke variabler det er mulig å inkludere i modellen, det gjør at noen 

årsaksvariabler eller årsaksmekanismer ikke blir representert (Ringdal, 2013). 

4.4.1 Avhengige variabler 

Den avhengige variabelen er den variabelen i analysen som representerer den egenskapen 

eller kjennetegnet som er gjenstand for undersøkelse. I denne oppgaven er jeg mest interessert 

i sosiale trekk og holdninger hos den bofaste gruppen, med en antakelse om at denne gruppen 

har svart annerledes enn de som har flyttet. Oppgaven består derfor av flere avhengige 

variabler for å gi en bred beskrivelse av gruppene (bofaste, flyttere og de som har flyttet innad 

i dalen). Jeg har utført flere enklere analyser (krysstabeller) av vurderingene de ulike 

gruppene har gjort om blant annet vektlegging av minoritetsandel og stedskvaliteter, disse 

vurderingene betraktes som avhengige variabler i denne oppgaven.  

I de mere avanserte analysene (regresjonsanalysene) kontrollerer jeg for mange 

påvirkningsfaktorer som kan forklare variasjonen mellom bofaste og flyttere. Noen av 

variablene som er beskrevet over behandler jeg som avhengige og uavhengige variabler i 
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regresjonsanalysene. Siden gruppene består av små utvalg, spesielt med hensyn til flytterne, 

har jeg valgt å slå sammen bofaste og flyttere i regresjonsanalysene. Gruppen som har flyttet 

innad i dalen er utelatt fra regresjonsanalysene.  Jeg har også gjort flere sammenslåinger av 

verdiene i regresjonsanalysene. Signifikante forskjeller i svarene har å gjøre med om man er 

bofast eller flytter.     

Den første regresjonsanalysen handler om området i sin helhet. Denne variabelen er den som i 

størst grad får frem hvordan de bofaste vurderer Groruddalen, og til sammenligning hvordan 

de som har flyttet fra Groruddalen vurderer deres nye boligområde. I regresjonsanalysen har 

jeg kodet om de som har svart at de er svært fornøyd/ ganske fornøyd til en kategori som jeg 

har kalt «fornøyd», denne verdien = 1, de andre svaralternativene (verken fornøyd eller 

misfornøyd/ ganske misfornøyd/ svært misfornøyd og ikke relevant) er kodet til «annet», og 

satt til = 0.  

Den andre regresjonsanalysen handler om mangfold og toleranse. Målet med å analysere 

denne variabelen er for å få frem hvorvidt de bofaste er mer tolerante enn flytterne. I likhet 

med den første er kodingen dikotom, hvor de som har svart at de er helt enig/ ganske enig er 

kodet til «enig», mens de resterende alternativene (verken enig eller uenig/ ganske uenig og 

helt uenig) er kodet til «annet».  

Den tredje regresjonsanalysen handler om naboenes etniske bakgrunn. Denne variabelen er 

tatt med som en konsekvens av svarfordelingen på flere av spørsmålene fra 

spørreundersøkelsen, i tillegg til at andelen ikke-vestlige minoriteter er mye høyere i 

Groruddalen enn i Oslo som helhet (se tabell 1). Jeg vil derfor belyse hvordan denne 

variabelen påvirker vurderingene bofaste majoritetsforeldre gjør. Andelen som har svart at de 

er svært fornøyd/ ganske fornøyd er kodet om til «fornøyd», mens resterende alternativer 

(verken fornøyd eller misfornøyd/ ganske misfornøyd/ svært misfornøyd og ikke relevant) er 

kodet til «annet».  

I den siste regresjonsanalysen kontrollerer jeg for flere påvirkningsfaktorer som kan ha spilt 

en rolle i flytternes avgjørelse om å flytte fra Groruddalen. I denne analysen er, for høy andel 

barn med innvandrerbakgrunn i skolen i mitt gamle boligområde, den avhengige variabelen. 

Andelen av flytterne som har svart «svært viktig/ viktig» er kodet til «viktig», mens 

resterende alternativer (ikke særlig viktig/ helt uviktig/ ikke relevant) er kodet til «annet».      



55 
 

4.4.2 Sentrale forklaringsvariabler 

De uavhengige variablene er egenskaper, kjennetegn, personlighetstrekk og lignende som blir 

brukt til å skille respondentene i ulike grupper. Bakgrunnsvariabler er reelle kjennetegn som 

alder og kjønn. Det finnes også andre former for uavhengige variabler som er mer 

manipulerbare.  

I denne oppgaven består hele utvalget av foreldre med barn under 18 år - den ene gruppen bor 

i Groruddalen, mens den andre gruppen har flyttet fra Groruddalen. Jeg har som nevnt også 

valgt å ta med den tredje gruppen, de som har flyttet innad i dalen, i noen av krysstabellene. 

Tabell 2: Sentrale grupper, oppgitt i antall.  

 Bofaste Flyttere Innad i dalen Total 

Har barn 17 år eller yngre i 2011 115 68 27 210 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

De uavhengige variablene som tas med i regresjonsanalysen bør være teoretisk fundert, man 

bør med andre ord ikke bare ta med variabler som kan tenkes å ha en betydning (Skog, 2015). 

Under gjør jeg rede for valg av variabler som er inkludert i analysen. 

Individ- og husholdningsnivå 

Kjønn er tatt med i analysen da SSB viser til at kvinner ofte er mer positive til innvandrere 

enn menn, dette er relevant med tanke på hvilke faktorer en er fornøyd med i boligområdet. 

Variabelen er basert på registerdata. Mann er kodet til = 1, mens kvinne = 0. Alder har den 

samme funksjonen, hvor unge anses som mer tolerante enn eldre. Et av kriteriene for å kunne 

delta i spørreundersøkelsen var å være mellom 25 og 50 år i 2008, den gruppen defineres av 

SSB som «litt eldre». Det kan tenkes at enda yngre foreldre (SSB definerer de mellom 16-

24år som de «yngste») med barn hadde svart annerledes. Hvilken av de to gruppene, de 

«yngste» og de «litt eldre», som svarer mest positivt avhenger av tema. De eldste er de mest 

skeptiske (67-79år). Jeg har valgt å kode de som er under 34 år = 1, og de som er eldre enn 34 

år = 0, variabelen er basert på registerdata.  
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Sivilstatus er tatt med i analysen for å belyse hvorvidt husholdningen består av en eller to 

foreldre. Dette kan påvirke bofasthet ved at man har færre eller flere reelle ressurser og 

muligheter til å flytte. Jeg har kodet par med barn = 1, og aleneforelder = 0. Utdanningsnivå 

er et av kjennetegnene som ifølge SSB påvirker toleransenivået i stor grad, høyere utdanning 

fører til økt toleranse. Variabelen er basert på registerdata. Det hadde vært interessant å dele 

utdanningsnivå opp i flere kategorier, men ettersom den største andelen av de bofaste har 

lavere utdanning (se tabell 3), har jeg valgt og ikke gjøre det. Siden utvalget er relativt lite 

ville dette ført til problemer i den logistiske regresjonsmodellen. Jeg har valgt å kode høyere 

utdanning = 1, og lavere utdanning = 0. Lavere utdanning viser til videregående skole og 

lavere.     

Inntekt er den eneste av variablene på individ- og husholdningsnivå som er kontinuerlig. 

Variabelen er basert på registerdata for husholdningsinntekt etter skatt i 2009. Inntekt anses, 

på lik linje med utdanning, å være et kjennetegn som påvirker toleranse. Samtidig bidrar 

høyere inntekt til flere valgmuligheter i form av bolig og boligområde. Det er derfor 

interessant å ta med denne variabelen i analysen. Inntektsvariabelen er log-tranformert fordi 

effekten av inntekt ikke har en lineær påvirkning på variablene. Dette er et standardgrep som 

fanger opp bøyningen på kurven (Skog, 2015). Jobbsituasjonen er en annen faktor som 

påvirker bofasthet. Dersom man er arbeidsledig eller ikke jobber fulltid kan dette påvirke 

hvordan man tilpasser seg. Det kan også føre til andre holdninger. Jeg har kodet de som 

jobber heltid = 1, og de som jobber deltid/ studerer/ annet = 0. 

Videre er eieforhold og boligtype variabler som er inkludert i analysen. Eieforhold kan direkte 

påvirke stedstilhørighet og hvorvidt man deltar i aktiviteter i nabolaget. Dersom man eier sin 

egen bolig vil man ofte være mer opptatt av nabolagets kvaliteter som kan påvirke verdien på 

boligen. De som eier egen bolig er kodet = 1, de som leier = 0. Boligtype er en viktig variabel 

i denne oppgaven. Mange foreldre ønsker å bo i hus når de får barn, dette henger ofte sammen 

med at man ønsker større plass og egen hage. Bor i hus (frittstående enebolig eller kjedet 

enebolig/ rekkehus/ tomannsbolig/ generasjonsbolig) er kodet = 1, og bor i blokk/ terrassehus 

er kodet = 0.      

Variablene som ikke er basert på registerdata fra SSB er hentet fra spørreundersøkelsen. 
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Subjektive variabler 

I tillegg til kjennetegn på individ- og husholdningsnivå har jeg inkludert subjektive variabler 

som viser de ulike gruppenes holdninger og oppfatninger om bosted. De variablene jeg har 

inkludert er valgt med tanke på hva som kan påvirke virkningsvariabelen. Variablene som er 

med i analysen er; det er positivt om naboene har omtrent samme inntektsnivå som meg, jeg 

har ikke behov for nær kontakt med naboer, jeg er fornøyd med områdets omdømme, jeg syns 

det er utfordrende å bo i samme nabolag med innvandrere på grunn av språkbarrierer og jeg 

syns det er utfordrende å bo i samme nabolag med innvandrere på grunn av ulik 

barneoppdragelse.  Alle variablene er her kodet helt enig/ ganske enig = 1, svært fornøyd/ 

ganske fornøyd = 1, mens annet = 0. 

Siden utvalget er såpass lite har jeg justert flere av variablene. Jeg har prøvd meg frem med 

ulike variabler og transformert variabler der hvor det har vært nødvendig, for å unngå tomme 

ruter. Dette har ført til at utvalget har blitt noe mindre. Det har også ført til at oppsettet har 

endret seg (flere ganger) fra start til slutt. Jeg forsøkte blant annet å bruke en områdevariabel 

knyttet til andelen innvandrere i det nåværende boligområdet til de ulike gruppene, men 

ettersom at innvandrerne er delt inn i ulike desiler (1-10), og nesten 90 prosent av de bofaste 

bor i den innvandringstette desilen gav dette lite mening og lite variasjon i 

regresjonsanalysene. Det har dukket opp flere slike utfordringer underveis.        

4.4.4 Presentasjon av variablene 

Under følger en presentasjon av hvordan de uavhengige variablene fordeler seg på de ulike 

gruppene, bofaste og flyttere, i utvalget.  

Tabell 3 viser at de fleste i utvalget, både bofaste og flyttere, er par med barn, er over 34 år, 

jobber heltid og eier sin egen bolig. Andelen som eier sin egen bolig er over 92 prosent for 

begge gruppene. Videre ser vi at det er en større andel av de bofaste som har lavere utdanning, 

og tilsvarende at en høyere andel av de som har flyttet har høyere utdanning. Blant de bofaste 

er det flere som bor i blokk/ terrassehus, men det er allikevel en stor andel som bor i småhus. 

Blant de som har flyttet fra Groruddalen bor en stor andel i hus. Inntektsvariabelen er 

kontinuerlig og er derfor angitt med gjennomsnittsinntekt og medianinntekt. Jeg har valgt 

husholdningsinntekt istedenfor personinntekt i analysene, ettersom at investeringer og 

avgjørelser ofte tas av husholdningen som helhet og ikke av enkeltindivider. Det er relativt 
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små forskjeller mellom bofaste og flytternes gjennomsnittlige husholdningsinntekt, det 

samme gjelder personinntekt (denne er kun med for å vise forskjellene mellom gruppene), noe 

som indikerer at de som har flyttet fra Groruddalen i gjennomsnitt ikke er mer ressurssterke (i 

form av inntekt) enn den bofaste gruppen.    
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Tabell 3: Uavhengige variabler på individ- og husholdningsnivå, angitt i prosent.   

  Bofaste Flyttere Total 

Kjønn 

 

Mann 62,6 45,6 56,3 

Kvinne 37,4 54,4 43,7 

N  115 68 183 

Alder 34år og under 13,0 27,9 18,6 

Over 34 år 87,0 72,1 81,4 

N  115 68 183 

Sivilstatus Par med barn 74,8 94,1 82,0 

Aleneforelder 25,2 5,9 18,0 

N  115 68 183 

Utdanning Høyere utdanning 33,9 67,6 46,4 

Lavere utdanning (videregående eller lavere) 66,1 32,4 53,6 

N  115 68 183 

Inntekt Gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt 

i 2009, angitt i kroner 
624092 643255 631212 

 Medianinntekt husholdning 646015 628190 637963 

 Gjennomsnittlig personinntekt etter skatt i 

2009, angitt i kroner 
355556 355787 355642 

 Medianinntekt person 344491 322698 334938 

N  115 68 183 

Jobb Heltid 78,3 85,3 80,9 

Deltid/ student/ annet 21,7 14,7 19,1 

N  115 68 183 

Boligforhold Eier 92,2 92,6 92,3 

Leietaker 7,8 7,4 7,7 

N  115 68 183 

Boligtype Bor i hus 44,3 77,9 56,8 

Blokk/ terrassehus 55,7 22,1 43,2 

N  115 68 183 



60 
 

Tabell 4: Subjektive variabler om vurderinger av boligområde og erfaringer av å bo i samme 

boligområde med innvandrere, angitt i prosent.  

  Bofaste Flyttere Total 

Positivt om naboene har omtrent samme inntekt som 

meg 

Enig 16,5 35,3 23,5 

Annet 83,5 64,7 76,5 

N  115 68 183 

Har ikke behov for nær kontakt med naboer 
Enig 41,7 40,3 41,2 

Annet 58,3 59,7 58,8 

N  115 67 182 

Fornøyd med områdets omdømme 
Fornøyd 31,6 73,5 47,3 

Annet 68,4 26,5 52,7 

N  114 68 182 

Utfordrende å bo i samme nabolag med innvandrere 

pga. språkbarrierer 

Enig 43,8 63,6 51,5 

Annet 56,2 36,4 48,5 

N  105 66 171 

Utfordrende å bo i samme nabolag med innvandrere 

pga. ulik barneoppdragelse 

Enig 65,1 72,7 68,0 

Annet 34,9 27,3 32,0 

N  66 106 172 

*Enig = helt enig/ ganske enig. Annet = ingen oppfatning/ ganske uenig/ helt uenig 

*Fornøyd = svært fornøyd/ ganske fornøyd. Annet = verken fornøyd eller misfornøyd/ ganske misfornøyd/ svært 

misfornøyd/ ikke relevant 

Tabell 4 viser subjektive erfaringer og vurderinger av boligområde og å bo i samme 

boligområde med innvandrere. Vi ser at andelen bofaste som svarer at det er positivt om 

naboene har omtrent samme inntektsnivå som enn selv er mye lavere enn andelen flyttere. 

Videre er det en mye større andel av flytterne som er fornøyd med områdets omdømme. 

Innenfor begge grupper er det en stor andel som anser språkbarrierer for å være et problem, 

men andelen flyttere som oppgir dette er høyere. Fordelingen på det siste utsagnet om 

barneoppdragelse er ganske likt fordelt mellom de to gruppene. 
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4.5 Målefeil: validitet og reliabilitet 

I enhver form for datainnsamling vil det eksistere målefeil. For at dataene (utvalget) man har 

samlet inn i størst grad skal reflektere sannheten (den øvrige populasjonen), må man 

minimere målefeilene.  

Validitet, eller gyldighet, handler om en måler det en vil måle. Dette vil avhenge av den 

teoretiske sammenhengen begrepet brukes i. Systematiske målefeil påvirker validiteten. Det 

skilles ofte mellom fire typer av validitet; spørsmålenes evne til å forutsi hva som vil skje 

(spørsmål for prognoser), sammenlikning av resultater på spørsmål fra andre surveyer 

(overensstemmelse mellom resultatene), i hvor stor grad spørsmålet omfatter hele 

meningsinnholdet i et begrep (hvordan variabelen blir definert), og konstruksjonen av 

måleinstrumentet (avgjøres ofte ikke før etter årevis med undersøkelser av ulike forskere) 

(Mordal, 1989).      

Reliabilitet, eller pålitelighet, går på om gjentatte målinger med samme måleinstrument gir 

samme resultat. Det vil si om den gir samme svar uansett hvor og når den blir utført. 

Tilfeldige målefeil påvirker reliabiliteten. Reliabilitet kan være knyttet til stabilitet i svarene 

(test-retest), likeverdighet mellom svar på ulike spørsmål som skal måle samme sak (ordlyden 

i spørsmålene), og ensartethet i målingen (høy korrelasjon mellom scorene på ulike 

delspørsmål fører til høy reliabilitet) (Skog, 2015).     

Høy reliabilitet er en forutsetning for høy validitet. Sammenhengene mellom variablene blir 

svakere dersom målene har lav reliabilitet, samtidig som at variablene måler noe annet enn det 

en ønsker å måle dersom de har lav validitet. Dette kan føre til at en trekker feil konklusjoner. 

Tid og sted, utvalgssammensetningen, ordningsrekkefølgen og datainnsamlingsmetode kan 

forandre surveyens reliabilitet og validitet (Mordal, 1989).     

Intern validitet handler om den kausale fortolkningen av data, dersom sammenhengen like 

gjerne kan forklares av andre variabler og forhold omtaler man det som en spuriøs 

sammenheng. Ekstern validitet handler om en kan generalisere fra en situasjon til en annen – 

dette kan være vanskelig dersom man sammenligner to land som har helt ulik økonomisk og 

sosial situasjon (Skog, 2015).    

Det er mange ting som kan påvirke svarene respondentene gir. Både på mikro- og makronivå. 

En person som nettopp har mistet jobben vil trolig svare annerledes på de samme spørsmålene 
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nå enn da vedkommende hadde jobb. Man kan også anta at mennesker blir mer skeptiske til 

«innvandrernaboene» sine rett etter en terrorhendelse.  

4.6 Styrker og svakheter ved designet 

I dette underkapittelet gjør jeg kort rede for styrker og svakheter ved oppgavens design. Målet 

med det er å reflektere rundt aspekter som kan være viktig å ha i minnet i analysedelen.  

4.6.1 Postalt spørreskjema 

Mordal (1989, s. 29) påpeker at det er flere fordeler ved post-surveyer. Det gir mulighet for å 

bruke lengre, mer omfattende spørsmålstekster og svarkategorier. Respondenten kan i tillegg 

svare på spørsmålene i et passende tempo. Det gir mulighet for absolutt anonymitet, og er 

egnet for store utvalg med stor geografisk spredning.  

Det er også ulemper knyttet til post-surveyer. Det kan være tidkrevende å samle inn data, hvor 

en må følge opp de aktuelle respondentene med purrerutiner. Det kan være vanskelig å få en 

høy svarprosent, ettersom at det er vanskelig å motivere enkeltpersoner til å svare og returnere 

spørreskjemaet siden en ikke har direkte kontakt med intervjueren. Man kan ikke vite om det 

er rett person som faktisk fyller ut skjemaet, man kan heller ikke vite om respondenten forstår 

spørsmålet som stilles.  Det er også en fare for at man blir påvirket av svar som er gitt på 

andre spørsmål (Mordal, 1989, s. 31).  

Ordlyden i spørsmålene er en viktig faktor som kan påvirke validiteten dersom spørsmålene 

kan tolkes på flere måter. Ved et postalt spørreskjema vil ikke respondenten ha mulighet til å 

stille spørsmål dersom noe er uklart, det gjør at en må tolke spørsmålene uten involvering av 

intervjueren. Til en viss grad kan man anta at svarene kan være mer ærlige ved denne formen, 

ettersom at en ikke føler man må svare noe bestemt når man sitter med det alene. Pedersen 

(2012) viser til at det ikke er oppdaget tegn til at respondentene systematisk har misforstått 

eller unnlatt å svare på spesifikke spørsmål i denne undersøkelsen. 

4.6.2 Tverrsnittdesign 

Hensikten med denne designformen er å studere korrelasjon og korrelasjonsmønstre. 

Ulempen ved å kun observere enhetene på ett tidspunkt er begrenset sammenlignbarhet. Selv 
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om man kontrollerer for mange forhold, vil man i mange tilfeller ikke kunne vite hva som 

kom først, om X og Y opptrer nær hverandre i tid, og om det eventuelt finnes mellomliggende 

kausalkjeder som knytter dem sammen (Skog, 2015). Korrelasjoner kan dermed være et ledd i 

kjeden som underbygger en årsakshypotese, men en kan ikke slutte fra korrelasjoner til 

årsaker. Korrelasjoner kan stamme fra spuriøse (tilfeldige) sammenhenger forut for både 

årsak og virkning, hvor spuriøsiteten forekommer i ulike grader. Det gjør at noen 

sammenhenger kan være både direkte og indirekte (Skog, 2015).   

Spørreundersøkelsen jeg bruker i denne oppgaven stiller spørsmål om hvilke forhold både de 

bofaste og flytterne er fornøyd/ misfornøyd med i nåværende bolig og boligområde. Den 

stiller spørsmål om hva som var viktige årsaker til at flyttingen fant sted, både ved tidligere 

boligområde og nåværende boligområde, til de som har flyttet. I tillegg stilles det spørsmål 

om eventuelle forandringer i boligområdet man bor i nå ville fått en til å vurdere å flytte. 

Denne spørsmålsformuleringen, kombinert med statistikk om flyttemønster som er gjort rede 

for i kapittel 2, gjør at man i større grad kan se etter svarmønstre som underbygger 

korrelasjoner og kausalretningen. Samtidig vil komplekse fenomener, som (veloverveide) 

avgjørelser knyttet til boligområde og oppvekstmiljø, ikke kunne belyses fullt ut, da flere 

årsaker og strukturelle faktorer ofte faller sammen, og det er vanskelig å få tak i alle 

opplysningene og alle forholdene.        

4.6.3 Geografisk nivå 

I spørreundersøkelsen stilles det spørsmål om «ditt boligområde» uten noen geografisk 

definisjon av hva et boligområde er. Respondentene har dermed svart på dette ut ifra deres 

egen oppfatning av hva et boligområde er. Denne oppfatningen vil kunne variere fra person til 

person, og man kan dermed ikke vite hvor stort geografisk område de ulike respondentene 

refererer til.  

I denne oppgaven tror jeg ikke dette vil dette ha stor betydning for hvilke vurderinger og 

tilpasninger majoritetsforeldre gjør, ettersom at fokuset i denne oppgaven er på Groruddalen 

som helhet. Samtidig så er det en andel av respondentene som har flyttet innad i Groruddalen 

i det aktuelle tidsrommet, noe som kan gjenspeile de store variasjonene som eksisterer innad i 

dalen. Fokuset på stigmatiseringen av Groruddalen som helhet i denne oppgaven utelater til 

en viss grad slike tilpasninger på lavere geografiske nivåer, selv om det ofte er slike 

tilpasninger den enkelte husholdning forholder seg til. Økologisk feilslutning kan oppstå i 
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tilfeller hvor man trekker slutninger fra ett (geografisk) nivå til et annet uten nærmere 

kvalifisering, det kan forkomme begge veier, og skjer kun når man har oversett viktige 

mekanismer (Skog, 2015). 

4.6.4 Kategorisering av etniske grupper 

I spørreundersøkelsen brukes ikke begrepene majoritet og minoritet, slik som jeg har gjort 

frem til nå i denne oppgaven. Flere av spørsmålene i spørreundersøkelsen bruker 

«innvandrere» og «norske». Denne ordlyden kan som nevnt i kapittel 1 ha en negativ 

undertone, i tillegg til å være diffus. Det foreligger ikke noen definisjon av begrepet i 

spørreundersøkelsen, så respondentene kan ha tolket dette ulikt. Det stilles også spørsmål om 

hvor fornøyd/ misfornøyd en er med naboens etniske bakgrunn. Etnisk bakgrunn kan tolkes 

på mange måter (jf. kap.1).   

Flere av spørsmålene fokuserer allikevel på hvorvidt innvandrernes språk og kultur, og 

hvorvidt konsentrasjon av innvandrere, anses som et problem. Dette bidrar til en forståelse av 

at innvandrerbegrepet omhandler etnisiteter som er vesentlig forskjellige fra 

majoritetsbefolkningen. Dette samsvarer med min bruk av begrepet ikke-vestlige minoriteter i 

oppgaven, hvor språkferdighetene vektlegges.     

Kategoriseringen av alle ikke-vestlige innvandrere som «en gruppe» kan også være 

problematisk, siden denne kategoriseringen plasserer veldig forskjellige og komplekse 

landbakgrunner med ulike historier i samme kategori (se tidligere avsnitt om «Individuell og 

etnisk identitet»). Etniske minoriteter kan være like forskjellige fra hverandre som de er fra 

etnisk norske. Kategorisering er allikevel et nødvendig grep i samfunnsvitenskapen for å 

kunne sammenligne. I denne oppgaven er det heller ikke hvilken spesifikk landbakgrunn 

innbyggerne i Groruddalen har som er sentralt, men i større grad om skoleelevene har norsk 

som morsmål eller ikke.  

Dette kan være en svakhet i form av at respondentene har tolket innvandrerbegrepet 

forskjellig – dette kan påvirke oppgavens validitet (se eget underkapittel om «Målefeil: 

validitet og reliabilitet»). 
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4.7 Forskerrollen og etiske utfordringer 

I enhver form for forskning er det vanskelig å være helt nøytral. Man må hele tiden overveie 

hva som er relevant og ikke relevant for oppgavens tema og problemstilling på en objektiv 

måte, samtidig som man hele tiden påvirkes av subjektive tanker og innfallsvinkler. Forskeren 

innehar en form for makt i å avgjøre hva som skal representeres og hva som blir utelatt (Ragin 

og Amoroso, 2011).  

I denne oppgaven er det først og fremst mitt inntrykk av Groruddalen, i kontrast til medias 

vinkling, som har påvirket meg til å skrive om dette temaet. Jeg tror hovedsakelig at dette har 

ført til at jeg er mer kritisk til hvordan ting generelt sett fremstilles, både i media og i 

forskningen, men jeg kan ikke utelukke at det har påvirket fremstillingen. 

Hvilke variabler jeg har valgt, hvordan jeg har fremstilt dem, og hvordan jeg har tolket 

resultatene fra de ulike analysene er en kombinasjon av hvilke teorier jeg har brukt og 

problemstillingen. Selv om jeg selv mener at fremstillingen i denne oppgaven er nøytral, så 

tror jeg samtidig det er urealistisk å tro at min oppfatning av Groruddalen ikke har påvirket 

hvordan jeg har tolket dataene i de ulike analysene. Samtidig så har jeg ikke vært med å 

utforme spørreundersøkelsen, så jeg har ikke kunnet påvirke hvilke spørsmål som har blitt 

stilt.         

4.8 Oppbygging av analysen 

De tre neste kapitlene utgjør oppgavens analyse. I det første kapittelet analyserer jeg 

gruppenes vurdering av nåværende boligområde, mens jeg ser på gruppenes vurdering av 

Groruddalen i kapittel 6. I kapittel 7 trekker jeg inn individuelle kjennetegn og utfører fire 

ulike logistiske regresjonsanalyser.  
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5 Vurderinger av boforhold og 

boområde – nåværende boområde 

I dette kapitelet vil jeg sammenligne de bofastes vurderinger av boforhold og boområde med 

flytternes vurderinger av nåværende boområde - begge gruppene består av majoritetsforeldre 

med barn under 18år. Den første gruppen bor i Groruddalen, mens den andre gruppen har 

flyttet fra Groruddalen. Jeg vil undersøke om de to gruppene har ulike preferanser og kriterier 

i forhold til boligtilpasning. Særlig vil jeg gå inn på ulike faktorer knyttet til bolig og 

boligområdet, stigmatisering, og holdninger til mangfold. Gjennom hele analysen vil jeg ha i 

minnet at strukturelle faktorer (push og pull) opererer på ulike geografiske nivåer, og kan 

oppleves ulikt for ulike husholdninger. 

Spørreundersøkelsen består av mange relevante spørsmål, jeg må derfor velge ut de 

spørsmålene jeg mener kan belyse problemstillingen min på best mulig måte. Gjennom hele 

analysedelen vil derfor Groruddalen som sted være sentralt, mens individuelle forutsetninger 

vil være nedtonet. Jeg vil starte med å gjøre rede for hva de bofaste har svart om generelle 

forhold ved boligområdet og boligen, og hvilke motiver de har for å bli boende. Skiller 

svarene deres seg fra flytternes? 

5.1 Fornøydhetsgrad 

For å belyse hvilke motiver de bofaste kan ha for å bli boende i Groruddalen har jeg laget en 

tabell (tabell 5) over hvor fornøyd de er med ulike aspekter ved boligområdet og boligen. 

Utvalget består av 115 bofaste, 68 flyttere og 27 husholdninger som har flyttet innad i 

Groruddalen. Den siste gruppen har jeg valgt å ta med i denne analysen siden Groruddalen, 

som nevnt, er et stort geografisk område med store variasjoner innad. Denne gruppen er ikke 

stor, men den kan allikevel bidra med å underbygge kvaliteter knyttet til det å bo i 

Groruddalen – kontra det å flytte. Eller den kan vise at Groruddalen er et stort og komplekst 

område ved at svarene til de som har flyttet innad i dalen er forskjellige fra de bofastes. 

Flytting innad i dalen kan skyldes mange faktorer, både push og pull. 

Spørsmålet som ble stilt i spørreundersøkelsen lyder som følger: «Hvor fornøyd eller 

misfornøyd er du med følgende forhold ved boligen din og boligområdet ditt?». Generelt viser 

tabellen en tendens til at samtlige grupper er «svært fornøyd» eller «ganske fornøyd» med 
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mange av aspektene ved bolig og boligområdet. Det vil si at prosentandelen på disse 

svaralternativene jevnt over er mye høyere enn alternativene «ganske misfornøyd» og «svært 

misfornøyd». Det er vanskelig å vite hvordan den enkelte husholdning vurderer hvor stor 

forskjell det er mellom svaralternativene «svært fornøyd» og «ganske fornøyd». For noen skal 

det mye til for å svare det første, mens for andre skal det mindre til. Jeg har allikevel valgt å 

ikke slå sammen disse kategoriene, men i noen tilfeller vil jeg vise både det findelte mønsteret 

og skillet mellom «fornøyd»  og «ikke fornøyd». På flere av forholdene ved bolig og 

boligområdet går disse to kategoriene mer eller mindre opp i opp ved å slå dem sammen, slik 

at man lett kan overdrive forskjellene ved å fokusere på et enkelt svaralternativ. 

5.1.1 Bofaste 

Det er en stor andel av de bofaste som er svært fornøyd/ ganske fornøyd med området i sin 

helhet, og nesten ingen som ikke er fornøyd (tabell 5). De bofaste er mindre fornøyd med 

områdets omdømme. Dette er et av aspektene de bofaste er minst fornøyd med. Videre er en 

stor andel av de bofaste ganske fornøyd med områdets barnevennlighet, tryggheten i området, 

ro og orden i området og vedlikeholdet i området. Det er også mange som er svært fornøyd 

med flere av disse forholdene. 

Uteområder er en faktor mange av de bofaste er svært fornøyd med. Tilgangen på parker, 

grøntområder og nærheten til marka kan være en viktig pull-faktorer som bidrar til at mange 

bofaste med barn blir boende i Groruddalen. Videre svarer 31,6 prosent at de er svært fornøyd 

og 53,5 prosent at de er ganske fornøyd med kollektivtilbudet. Denne svarfordelingen kan 

tolkes som at de foreldrene som bor i Groruddalen føler seg mobile, og ikke bundet av å 

oppholde seg i boligområdet på fritiden dersom de ikke ønsker det. Med et godt 

kollektivtilbud kan man ifølge Urry (2007) øke mobiliteten. Det gjør at man kan bevege seg 

lett uten å ha tilgang på for eksempel bil. Det kan også bidra til å øke motilitetskapitalen som 

kan gi en følelse av økt frihet (Kaufmann et al., 2004). Holen (2016) viser til at t-

banenettverket i Groruddalen ofte omtales som hovedpulsåren i dalen, og at det er dette 

nettverket som i stor grad har satt disse stedene på kartet. 

De bofaste er jevnt over ganske fornøyd med skoletilbudet, andre offentlige tjenester og det 

kommersielle tilbudet. 
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Et interessant aspekt er svarfordelingen på spørsmålet om hvor fornøyd en er med naboenes 

inntekt, yrke og utdannelse. På dette spørsmålet svarer en tredjedel av de bofaste at dette ikke 

er relevant, samtidig som at 34,5 prosent svarer at de verken er fornøyd eller misfornøyd med 

naboenes sosioøkonomiske status. Dette kan tolkes som at de bofaste er lite opptatt av dette. 

På spørsmål om hvor fornøyd man er med naboenes etniske bakgrunn er svarfordelingen blant 

de bofaste mer spredd enn på mange av de andre aspektene. 

Flesteparten av de bofaste er ganske fornøyd med kontakt med naboer og nærhet til familie og 

venner, samtidig som at det kun er en liten andel som er misfornøyd med disse to aspektene. 

Det er en høy andel av de bofaste som er svært fornøyd/ ganske fornøyd med boligen som 

helhet. Det tyder på at boligen og hjemmet er en viktig faktor for respondentene, dette kan 

henge sammen med at husholdninger med barn ofte bruker mange av døgnets timer i 

hjemmet. At en så stor andel av de bofaste er svært fornøyd/ ganske fornøyd med boligen kan 

være en viktig pull-faktor som gjør at de blir boende. Samtidig er svarfordelingen blant de 

bofaste mer spredd på hvor fornøyd man er med boligutgiftene og bygningsmiljøet og 

arkitekturen. 
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Tabell 5: Vurderinger av egen bolig og eget boligområde, oppgitt i prosent. Krysstabell. 

Kjikvadrattest i margen til venstre.   

 

Forhold ved boligområdet 

og bolig* 

Fornøydhets- 

grad 
Bofaste Flyttere 

Innad i 

dalen 
Total 

Området i sin helhet 

p = 0,043 

Svært fornøyd 23,0 27,9 19,2 24,2 

Ganske fornøyd 56,6 69,1 61,5 61,4 

Verken eller 16,8 1,5 11,5 11,1 

Ganske misfornøyd 3,5 1,5 7,7 3,4 

Svært misfornøyd - - - - 

Ikke relevant 

Antall 

- 

113 

- 

68 

- 

26 

- 

207 

Områdets omdømme 

p = 0,000 

Svært fornøyd 7,0 26,5 11,1 13,9 

Ganske fornøyd 24,6 47,1 33,3 33,0 

Verken eller 25,4 20,6 14,8 22,5 

Ganske misfornøyd 28,9 4,4 29,6 21,1 

Svært misfornøyd 10,5 0,0 7,4 6,7 

Ikke relevant 

Antall 

3,5 

114 

1,5 

68 

3,7 

27 

2,9 

209 

Områdets barnevennlighet 

p = 0,016 

Svært fornøyd 28,9 48,5 25,9 34,9 

Ganske fornøyd 46,5 39,7 51,9 45,0 

Verken eller 15,8 8,8 11,1 12,9 

Ganske misfornøyd 6,1 1,5 0,0 3,8 

Svært misfornøyd 2,6 0,0 3,7 1,9 

Ikke relevant 

Antall 

0,0 

114 

1,5 

68 

7,4 

27 

1,4 

209 

Tryggheten i området 

p = 0,043 

Svært fornøyd 21,9 41,2 25,9 28,7 

Ganske fornøyd 50,0 47,1 44,4 48,3 

Verken eller 18,4 5,9 25,9 15,3 

Ganske misfornøyd 6,1 5,9 3,7 5,7 

Svært misfornøyd 3,5 0,0 0,0 1,9 

Ikke relevant 

Antall 

- 

114 

- 

68 

- 

27 

- 

209 

Ro og orden i området 

p = 0,076 

Svært fornøyd 25,4 47,1 33,3 33,5 

Ganske fornøyd 51,8 44,1 44,4 48,3 

Verken eller 14,0 5,9 18,5 12,0 

Ganske misfornøyd 5,3 5,9 0,0 3,8 

Svært misfornøyd 3,5 0,0 3,7 2,4 

Ikke relevant 

Antall 

- 

114 

- 

68 

- 

27 

- 

209 

Vedlikeholdet i området 

(rent og pent) 

p = 0,183 

Svært fornøyd 20,4 36,8 29,6 26,9 

Ganske fornøyd 49,6 50,0 44,4 49,0 

Verken eller 19,5 11,8 11,1 15,9 

Ganske misfornøyd 6,2 1,5 7,4 4,8 

Svært misfornøyd 3,5 0,0 7,4 2,9 

Ikke relevant 

Antall 

0,9 

113 

0,0 

68 

0,0 

27 

0,5 

208 
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Uteområder 

 (parker og grøntområder) 

p = 0,376 

 

 

Svært fornøyd 

 

43,9 

 

36,8 

 

59,3 

 

43,5 

Ganske fornøyd 35,1 51,5 33,3 40,2 

Verken eller 13,2 7,4 3,7 10,0 

Ganske misfornøyd 5,3 4,4 3,7 4,8 

Svært misfornøyd 1,8 0,0 0,0 1,0 

Ikke relevant 

Antall 

0,9 

114 

0,0 

68 

0,0 

27 

0,5 

209 

Kollektivtransport  

(buss, trikk, t-bane og tog) 

p = 0,024 

Svært fornøyd 31,6 26,5 25,9 29,2 

Ganske fornøyd 53,5 36,8 63,0 49,3 

Verken eller 13,2 26,5 7,4 16,7 

Ganske misfornøyd 0,9 7,4 0,0 2,9 

Svært misfornøyd 0,0 1,5 0,0 0,5 

Ikke relevant 

Antall 

0,9 

114 

1,5 

68 

3,7 

27 

1,4 

209 

Skoletilbudet 

p = 0,168 

Svært fornøyd 23,7 23,9 11,1 22,1 

Ganske fornøyd 42,1 50,7 44,4 45,2 

Verken eller 14,9 10,4 22,2 14,4 

Ganske misfornøyd 8,8 3,0 0,0 5,8 

Svært misfornøyd 3,5 0,0 3,7 2,4 

Ikke relevant 

Antall 

7,0 

114 

11,9 

67 

18,5 

27 

10,1 

208 

Andre offentlige tjenester  

(helse, barnehager, osv.) 

p = 0,045 

Svært fornøyd 21,1 29,4 7,4 22,0 

Ganske fornøyd 49,1 51,5 48,1 49,8 

Verken eller 23,7 8,8 33,3 20,1 

Ganske misfornøyd 3,5 4,4 0,0 3,3 

Svært misfornøyd 0,0 1,5 0,0 0,5 

Ikke relevant 

Antall 

2,6 

114 

4,4 

68 

11,1 

27 

4,3 

209 

Kommersielt tilbud 

p = 0,132 

Svært fornøyd 30,7 38,2 18,5 31,6 

Ganske fornøyd 43,9 39,7 74,1 46,4 

Verken eller 17,5 16,2 7,4 15,8 

Ganske misfornøyd 6,1 5,9 0,0 5,3 

Svært misfornøyd 1,8 0,0 0,0 1,0 

Ikke relevant 

Antall 

- 

114 

- 

68 

- 

27 

- 

209 

Inntekt, yrke og utdannelse 

blant naboene 

p = 0,409 

 

Svært fornøyd 5,3 8,8 7,4 6,7 

Ganske fornøyd 23,9 27,9 7,4 23,1 

Verken eller 34,5 39,7 51,9 38,5 

Ganske misfornøyd 4,4 1,5 0,0 2,9 

Svært misfornøyd 1,8 1,5 3,7 1,9 

Ikke relevant 

Antall 

30,1 

113 

20,6 

68 

29,8 

27 

26,9 

208 
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*Spørsmål 7 fra spørreundersøkelsen: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold ved boligen 

din og boligområdet ditt? Sett kun ett kryss for hver linje. 

  

Naboenes etniske bakgrunn 

p = 0,001 

Svært fornøyd 10,5 29,4 14,8 17,2 

Ganske fornøyd 28,1 42,6 25,9 32,5 

Verken eller 29,8 19,1 33,3 26,8 

Ganske misfornøyd 14,0 1,5 11,1 9,6 

Svært misfornøyd 4,4 0,0 11,1 3,8 

Ikke relevant 

Antall 

13,2 

114 

7,4 

68 

3,7 

27 

10,0 

209 

Kontakt med naboer 

p = 0,755 

Svært fornøyd 19,3 16,2 7,4 16,7 

Ganske fornøyd 43,0 47,1 51,9 45,5 

Verken eller 31,6 35,3 37,0 33,5 

Ganske misfornøyd 5,3 1,5 3,7 3,8 

Svært misfornøyd 0,9 0,0 0,0 0,5 

Ikke relevant 

Antall 

- 

114 

- 

68 

- 

27 

- 

209 

Nærhet til familie og venner 

p = 0,130 

Svært fornøyd 22,1 11,8 18,5 18,3 

Ganske fornøyd 40,7 33,8 59,3 40,9 

Verken eller 22,1 27,9 18,5 23,6 

Ganske misfornøyd 8,0 17,6 3,7 10,6 

Svært misfornøyd 1,8 4,4 0,0 2,4 

Ikke relevant 

Antall 

5,3 

113 

4,4 

68 

0,0 

27 

4,3 

208 

Boligen som helhet  

(størrelse, utforming og standard) 

p = 0,885 

Svært fornøyd 26,3 23,5 29,6 25,8 

Ganske fornøyd 59,6 67,6 55,6 61,7 

Verken eller 11,4 5,9 11,1 9,6 

Ganske misfornøyd 1,8 2,9 3,7 2,4 

Svært misfornøyd - - - - 

Ikke relevant 

Antall 

0,9 

114 

0,0 

68 

0,0 

27 

0,5 

209 

Boligutgiftene 

p = 0,239 

Svært fornøyd 14,9 13,2 11,1 13,9 

Ganske fornøyd 36,8 35,3 48,1 37,8 

Verken eller 33,3 44,1 18,5 34,9 

Ganske misfornøyd 7,9 5,9 18,5 8,6 

Svært misfornøyd 3,5 1,5 3,7 2,9 

Ikke relevant 

Antall 

3,5 

114 

0,0 

68 

0,0 

27 

1,9 

209 

Bygningsmiljøet og arkitekturen 

p = 0,719  

Svært fornøyd 11,5 11,8 7,4 11,1 

Ganske fornøyd 39,8 38,2 33,3 38,5 

Verken eller 34,5 41,2 40,7 37,5 

Ganske misfornøyd 10,6 7,4 7,4 9,1 

Svært misfornøyd 1,8 0,0 3,7 1,4 

Ikke relevant 

Antall 

1,8 

113 

1,5 

68 

7,4 

27 

2,4 

208 
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5.1.2 Flyttere versus bofaste  

I denne delen av oppgaven vil jeg analysere svarmønsteret til flytterne med de bofastes – dette 

vil jeg gjøre ved bruk av kjikvadrdattest av krysstabeller og t-test for sammenligning av 

andeler. 

Det er en større andel av de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen som angir at de er 

svært fornøyd/ ganske fornøyd med området i sin helhet (tabell 5) enn de bofaste. Ved å legge 

sammen de to kategoriene er 97 prosent av flytterne fornøyd med området i sin helhet og 79,6 

prosent av de bofaste er fornøyd med området i sin helhet - prosentforskjellen er signifikant 

med p = 0,015. At en så stor andel av flytterne er fornøyd kan henge sammen med at de 

foreldrene som nylig har flyttet har flyttet til områder som oppfyller de kriteriene de søkte 

etter for å bli fornøyd. Dette kan være et eksempel på det Brown og Moore (1970) omtaler 

som frivillig flytting, hvor man i den første fasen avgjør om man ønsker å flytte eller ikke, og 

i den andre fasen kartlegger hvilket nabolag man eventuelt ønsker å flytte til. I denne 

prosessen kan pull-faktorer i et annet område føre til et ønske om å flytte dit. Hvorvidt man 

har "riktig" informasjon om kvaliteter ved andre områder vil avhenge av en rekke faktorer, i 

tillegg til at ulike strukturelle faktorer kan begrense ens mulighet til å faktisk kunne flytte til 

det området man ønsker. Samtidig viser dette at flesteparten av de bofaste foreldrene også er 

fornøyd med området i sin helhet. 

På spørsmål om områdets omdømme er det stor forskjell på svarfordelingen til flytterne og de 

bofaste/ de som har flyttet innad i dalen (p for forskjellen < 0,001). Flytterne er i mye større 

grad fornøyd med områdets omdømme – prosentforskjellen mellom flytterne og de bofaste av 

de som har svart at de er svært fornøyd er signifikant med p = 0,007. Videre har jeg slått 

sammen kategoriene «ganske misfornøyd (39,4 prosent)/ svært misfornøyd (4,4 prosent)», 

også her er den totale prosentforskjellen signifikant (p for forskjellen = 0,000). 

På spørsmålene knyttet til områdets barnevennlighet, tryggheten i området, ro og orden i 

området og vedlikeholdet i området svarer en meget stor andel av flytterne at de er svært 

fornøyd/ ganske fornøyd. Samtlige av prosentforskjellene under kategorien «svært fornøyd» 

mellom flytterne og de bofaste er signifikante (med p-verdier for forskjellene på henholdsvis 

0,024, 0,026, 0,014, og 0,046). Dette kan tyde på at mange av disse kategoriene har vært 

viktige i flyttebeslutningen og i valg av boligområde for de som har flyttet fra Groruddalen. 



73 
 

Uteområder er som nevnt et av de aspektene de bofaste totalt sett er mest fornøyd med.  

Samtlige av de tre gruppene har høye svarandeler på «svært fornøyd» og «ganske fornøyd» på 

denne kategorien. 

De bofaste er signifikant mer fornøyd med kollektivtilbudet enn flytterne, i tillegg er 

prosentforskjellen på kategorien «ganske fornøyd» signifikant med p = 0,049. 

Kollektivtransporten er det flytterne er minst fornøyd med, etter nærhet til familie og venner 

(se tabell 6). Dette kan tolkes som at en del av flytterne har flyttet ut av Oslo hvor 

kollektivtilbudet ofte er dårligere, eller at de er såpass fornøyd med andre aspekter ved bolig 

og boligområdet at kollektivtilbudet seiler opp som en kategori de er lite fornøyd med. 

Svarfordelingen mellom de bofaste og flytterne på spørsmål om skoletilbudet, andre 

offentlige tjenester, kommersielt tilbud, og inntekt, yrke og utdannelse blant naboene er svært 

lik hverandre. 

Av de som har flyttet er andelen som er fornøyd med den etniske sammensetningen 

betraktelig høyere enn for de bofaste. Prosentforskjellen mellom flyttere og bofaste av de som 

har svart at de er svært fornøyd er signifikant, med p = 0,012. De som flyttet innad i dalen har 

en ganske lik svarfordeling som de bofaste. Andelen som er misfornøyd med naboenes 

etniske bakgrunn er høyere blant de bofaste og de som flyttet innad i dalen enn for de som har 

flyttet ut av Groruddalen. 

De bofaste og de som har flyttet innad i dalen er mer fornøyd med nærheten til familie og 

venner enn flytterne. Prosentforskjellen for kategorien «svært fornøyd» er signifikant med p = 

0,092, samtidig som prosentforskjellen for «ganske misfornøyd» er signifikant med p = 0,098. 

Nærhet til familie og venner er den kategorien flytterne er minst fornøyd med (tabell 6). 

Spørsmål 8 i spørreundersøkelsen stiller spørsmål om hvilket av forholdene i tabell 5 en er 

mest fornøyd/ minst fornøyd med i det nåværende boligområdet. Av de bofaste er den største 

andelen mest fornøyd med uteområder og boligen som helhet, mens av de som har flyttet fra 

Groruddalen er den største andelen mest fornøyd med områdets barnevennlighet og naboenes 

etniske bakgrunn/ området i sin helhet (på begge disse faktorene er andelen 10,4 prosent). På 

den andre siden av skalaen er den største andelen bofaste minst fornøyd med områdets 

omdømme og naboenes etniske bakgrunn, tilsvarende er den største andelen av flytterne minst 

fornøyd med nærhet til familie og venner og kollektivtransport (tabell 6).  
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Tabell 6: Forhold ved boligområde som man er mest/ minst fornøyd med, oppgitt i prosent. 

 Bofaste Flyttere 

Mest fornøyd med i 

ditt område 

Uteområder 23,9 Områdets barnevennlighet 22,4 

Boligen som helhet 17,4 
Naboenes etniske bakgrunn/ 

området i sin helhet 
10,4 

Minst fornøyd med i 

ditt område 

Områdets omdømme  23,6 Nærhet til familie og venner  20,0 

Naboenes etniske 

bakgrunn 
17,9 Kollektivtransport 15,4 

Spørsmål 8 fra spørreundersøkelsen: Hvilket av forholdene i spørsmål 7 (tabell 1) er du mest/ minst fornøyd med 

i ditt område. 

Ved å sammenligne det flytterne har svart på hvor fornøyd de er med ulike aspekter ved bolig 

og boligområdet (tabell 5) med det de har svart som årsaker til at de flyttet til nåværende 

boligområde (vedlegg 1), ser vi at flytterne i stor grad er fornøyd med boligen som helhet, og 

at boligens kvaliteter i det nåværende boligområdet var en av faktorene som påvirket dem 

sterkest til å flytte. Av flytterne svarer videre 89,4 prosent at det nye boligområdet føltes trygt 

og rolig, og at dette var en pull-faktor som påvirket dem svært sterkt/ ganske sterkt til å flytte. 

Andre årsaker som påvirket dem svært sterkt/ ganske sterkt var følgende; området er rent og 

velholdt, gode uteområder, den etniske elevsammensetningen i den lokale skolen, høy kvalitet 

på den lokale skolen, området har lite sosiale problemer, og boligområdet har et godt 

omdømme. 

To av de pull-faktorene en stor andel av flytterne angir som sterke flyttemotiver (i vedlegg 1) 

er to av de forholdene ved boligområdet i Groruddalen de bofaste er minst fornøyd med 

(tabell 6); områdets omdømme og etnisk sammensetning (den ene tabellen tar for seg etnisk 

sammensetning i nabolaget, og den andre i skolen). Vi ser også av tabell 6 at de som har 

flyttet fra Groruddalen er svært fornøyd med naboenes etniske bakgrunn. 

Samtidig ser vi at boligens kvaliteter er den pull-faktoren ved det nye området som påvirket 

flytterne sterkest til å flytte (vedlegg 1), og at boligen som helhet er et av forholdene de 

bofaste er mest fornøyd med i Groruddalen (tabell 6). Dette kan enten tyde på at bofaste og 

flyttere har forskjellige preferanser i forhold til boligtype/ boligstandard, at de bofaste og 

flytterne bor/ bodde i ulike boligtyper i Groruddalen, eller at flytternes livssituasjon har endret 

seg og at boligbehovet har endret seg tilsvarende. Det kan selvfølgelig også være at flere 



75 
 

faktorer spiller inn i flyttebeslutningen, men at boligens kvaliteter ofte er en viktig faktor. 

Man kan også tenke seg at boligmarkedet i Oslo bidrar til at andre faktorer er mer sentrale i 

avgjørelsen dersom man ønsker å flytte til et annet boligområde i Oslo, ettersom de høye 

boligprisene kan gjøre det vanskelig å finne ønsket bolig til ønsket pris i ønsket boligområde. 

Ofte blir det kanskje et kompromiss mellom bolig og nabolag. 

5.2 Områdets omdømme 

I denne seksjonen vil jeg analysere hvordan de ulike gruppene forholder seg til områdets 

omdømme. I spørreundersøkelsen er spørsmålene om omdømme stilt om «boligområde». 

Hvor stort dette geografiske området er, vil variere fra respondent til respondent, ettersom 

oppfatningen av sted er subjektiv. Det poengteres også eksplisitt i formuleringen av 

spørsmålet; «…med boligområde mener vi det du selv ser på som nærområdet rundt boligen 

din». Groruddalen som sted er såpass stigmatisert i media at det kan tenkes at mange av 

respondentene som bor i Groruddalen trekker en parallell til dette geografiske nivået når de 

svarer på spørsmålene knyttet til områdeomdømme, mens andre kanskje vil tolke spørsmålet 

annerledes og svare med nabolaget eller skolekretsen i tankene. Uavhengig av hva 

respondentene har tenkt, vil jeg kunne se etter variasjoner i hva de bofaste har svart kontra de 

som har flyttet ut av Groruddalen. 

Mellom de tre ulike gruppene svarer en klart større andel av de bofaste respondentene at de 

tror at omdømmet til det nåværende boligområdet deres blant folk som ikke bor der selv er 

ganske dårlig eller svært dårlig (se tabell 7). Prosentforskjellene på kategorien «svært bra» og 

«ganske dårlig» er signifikante både mellom de bofaste og flytterne (p = 0,005 og p = 0,000) 

og mellom flytterne og de som har flyttet innad i Groruddalen (p = 0,018 og p = 0,015). 

Videre svarer 69,6 prosent av de bofaste at de selv mener at dette omdømmet er feil og at 

området er bedre enn sitt omdømme (prosentforskjellen mellom de bofaste og flytterne er 

signifikant med p = 0,004), mens en tredjedel av de bofaste mener at dette omdømmet 

stemmer overens med ens eget bilde av området. De som har flyttet ut av Groruddalen tror i 

stor grad at omdømmet deres nye boligområde har er «ganske bra» og «svært bra». Det er 

nesten ingen av flytterne som tror at deres nye boligområde har et dårlig omdømme, og en 

stor andel mener at dette stemmer med deres eget bilde av området, mens en av tre mener 

området er bedre enn sitt omdømme. 
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Tabell 7: Områdets omdømme, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest i margen til 

venstre.   

 
 

 
Bofaste Flyttere Innad i dalen Total 

 

Hva slags 

omdømme tror 

du ditt 

nåværende 

boligområde 

har blant folk 

som ikke bor 

der selv? 

 

p = 0,000 

     

Svært bra 2,6 22,1 3,7 9,0 

 

Ganske bra 

 

20,0 

 

50,0 

 

37,0 

 

31,9 

 

Verken eller 

 

25,2 

 

26,5 

 

25,9 

 

25,7 

 

Ganske dårlig 

 

44,3 

 

0,0 

 

25,9 

 

27,6 

 

Svært dårlig 

 

Antall 

 

7,8 

 

115 

 

1,5 

 

68 

 

7,4 

 

27 

 

5,7 

 

210 

Stemmer dette 

omdømmet med 

ditt bilde av 

området? 

 

p = 0,000 

 Ja 30,4 68,7 44,4 44,5 

Nei, området er 

bedre enn sitt 

omdømme 

 

69,6 29,9 55,6 55,0 

Nei, området er 

verre enn sitt 

omdømme 

 

Antall 

 

0,0 

 

 

115 

 

1,5 

 

 

67 

 

0,0 

 

 

27 

 

0,5 

 

 

209 

Jeg bryr meg 

ikke om hva 

slags omdømme 

området mitt 

har 

 

p = 0,728 

Helt enig 3,5 3,0 0,0 2,9 

Ganske enig 12,2 16,4 11,1 13,4 

Ingen 

oppfatning 
5,2 4,5 0,0 4,3 

Ganske uenig 44,3 34,3 51,9 42,1 

Helt uenig 

 

Antall 

34,8 

 

114 

41,8 

 

68 

37,0 

 

27 

37,3 

 

209 

Jeg er noen 

ganger flau 

over å fortelle 

hvor jeg bor 

 

p = 0,009 

Helt enig 1,7 0,0 3,7 1,4 

Ganske enig 14,8 1,5 7,4 9,5 

Ingen 

oppfatning 
7,8 1,5 14,8 6,7 

Ganske uenig 20,0 17,6 22,2 19,5 

Helt uenig 

 

Antall 

55,7 

 

115 

79,4 

 

68 

51,9 

 

27 

62,9 

 

210 
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Denne svarfordelingen peker i samme retning som svarene både de bofaste og flytterne har 

svart i tabell 5-6 og vedlegg 1. De bofaste vet at området har et dårlig omdømme, og dette er 

en av faktorene de er minst fornøyd med ved boligområdet. Samtidig er flytterne meget 

fornøyd med omdømmet deres nye boligområde har, og dette var også en viktig pull-faktor 

ved området som påvirket dem til å flytte dit (vedlegg 1). 

Disse svarene reflekterer beboernes tanker rundt stigmatisering og omdømme knyttet til 

nåværende boligområde. Svarene er markant forskjellige, noe som viser at de som har flyttet 

bor i helt andre nabolag, og at stigmatiseringen av Groruddalen kan ha påvirket dem til å 

velge nabolag som ikke er preget av denne formen for stigmatisering. I neste kapittel 

analyserer jeg de ulike gruppenes vurderinger av Groruddalen, og i hvilken grad disse 

vurderingene skiller seg fra hverandre. Jeg vil også komme inn på områdets omdømme og 

deres vurdering av det. 

Det ble videre stilt spørsmål om hvorvidt foreldrene bryr seg om hva slags omdømme 

området har, og om en noen ganger er flau over å fortelle hvor man bor (se tabell 7). Blant 

alle gruppene er det en høy andel som har svært at de er «helt uenig»/ «ganske uenig», det vil 

si at det er en høy andel innenfor alle gruppene som bryr seg om hva slags omdømme området 

deres har. 

Blant de bofaste er en stor andel «helt uenig»/ «ganske uenig» i om de noen gang er flau over 

å fortelle hvor de bor. Svarandelen er tilnærmet lik for de som har flyttet innad i dalen, mens 

den er mye høyere for de foreldrene som har flyttet (97 prosent). Prosentforskjellen på 

kategorien «helt uenig/ ganske uenig» sett under ett, mellom bofaste og flyttere, er signifikant 

med p = 0,030. Prosentforskjellen er også signifikant mellom flytterne og de som har flyttet 

innad i dalen (p = 0,038). 

Blant de tre gruppene er svarprosenten på svaralternativet «ganske enig» høyest blant de 

bofaste foreldrene. Selv om det ikke er en stor andel, så er prosentforskjellen mellom de 

bofaste og flytterne signifikant (p = 0,006). Det tyder på at det er flere av de bofaste 

foreldrene som noen ganger er flau over å fortelle hvor de bor i forhold til foreldre som har 

flyttet ut av Groruddalen, men samtidig er det viktig å understreke at flesteparten av de 

bofaste ikke skammer seg over sitt eget bosted. De foreldrene som har flyttet er så å si aldri 

flaue over å fortelle hvor de bor. 
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Svarene de bofaste gir tyder på at Groruddalssatsingen har en stor jobb å gjøre i forhold til å 

endre forestillingen om Groruddalen blant de som ikke bor der. Dersom denne 

spørreundersøkelsen hadde blitt utført før Groruddalssatsingen ble satt i gang, er det mulig at 

andelen bofaste hadde vært mer pessimistiske om området og hvordan utenforstående 

oppfatter det. Dette er imidlertid spekulasjoner og jeg kan ikke trekke noen konklusjoner om 

det. 

Lignende funn er gjort i andre studier, se for eksempel Gakkestad (2003); hvor innbyggerne 

føler at medias fremstilling av Romsås alltid er negativ, og at denne fremstillingen er 

urettferdig. Den ensidige fremstillingen bidrar i tillegg til at resten av befolkningen får et 

dårlig inntrykk av stedet deres. Mennesker som bor på et sted over lengre tid vil ofte ha en 

annen oppfatning av stedet, hvor deres subjektive mening og bruk av stedet vil påvirke denne 

oppfatningen (Røe 2002, Røe 2006). Gakkestad (2003) viser blant annet til at ingen av 

intervjuobjektene hennes kjente seg igjen i beskrivelsen av Romsås som et sted bestående av 

ressurssvake mennesker, da ingen i deres omgangskrets var det, og at de ved å bo på Romsås 

følte at de fikk påstemplet en identitet som de ikke kjente seg igjen i. Selv om dette ikke er 

noe denne analysen avdekker, så er det mye som tyder på at det eksisterer patologiske 

forklaringer om Groruddalen som sted, som i nyere tid er komplementert med frykten for at 

resten av Norge skal bli som Groruddalen (et nabolag med mange innvandrere; en «ghetto») 

(Holen, 2016). 

Samtidig kan boligpolitikken i Oslo ha bidratt til at andelen kommunale boliger og 

høyblokker er større i Groruddalen enn den er på vestkanten, noe som igjen kan ha ført til en 

opphopning av levekårsproblemer og lavere sosioøkonomisk status, enn man ellers ville hatt. 

Selv om de bofaste i Groruddalen er svært fornøyd med kollektivtilbudet, så sier ikke denne 

analysen noe om hvor de ferdes. Dersom groruddølene i stor grad ferdes øst for Akerselva, og 

innbyggerne i Oslo i stor grad omgås sine egne (vestover- og østovervendt blikk), kan dette 

også bidra til å skape stereotypifiseringer om mennesker fra den andre delen av byen, noe som 

bidrar til å opprettholde og vedlikeholde den vedvarende stigmatiseringen av Groruddalen. 
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5.3 Holdninger til mangfold 

De spørsmålene fra spørreundersøkelsen som er med i den første delen av tabell 8 (de tre 

første utsagnene) ble kun stilt til foreldre som har erfaring med å bo i samme boligområde 

som innvandrere – derfor er utvalget noe mindre. Spørsmålene er også stilt i en generell 

forstand. Det betyr at svarene respondentene gir ikke nødvendigvis handler om Groruddalen 

(boligområdet deres i Groruddalen), men kan være et hvilket som helst annet boligområde 

som respondenten har bodd i. Svarene vil allikevel gi et innblikk i foreldrenes generelle 

holdninger og erfaringer av å bo i et boligområde med innvandrere, og ettersom mange av 

boligområdene i Groruddalen er preget av en høy andel innvandrere, vil trolig mange av 

svarene relatere seg til Groruddalen. 

Ut fra tabell 8 ser vi at en stor andel av både bofaste og flyttere anser det å bo i samme 

boligområde som innvandrere som positivt – det er spennende og berikende å møte ulike 

kulturer. Dette kan være knyttet til mange ulike aspekter; eksempler på det kan være den 

kollektivistiske tankegangen mange ikke-vestlige minoriteter har eller omvendt, 

utdanningsdrivet og motivasjonen mange foreldre har på vegne av sine barn. 

I utsagnet om at det er positivt å bo i samme boligområde med innvandrere fordi barna lærer 

om ulike kulturer og utvikler større toleranse og åpenhet, er det en større andel (hele 69,5 

prosent) av de bofaste foreldrene som svarer «helt enig/ ganske enig», mens av de foreldrene 

som har flyttet ut av Groruddalen er andelen 50 prosent. Prosentforskjellen på denne 

kategorien sett under ett er signifikant med p = 0,042. Det er kun en liten andel som er uenige 

i utsagnet. Dette kan tyde på at mange av de bofaste anser kulturell påvirkning som berikende 

for barna deres. 

På den ene siden kan man tolke dette som at de som har flyttet er litt mindre tolerante enn de 

som blir boende, eller at de som har flyttet har et litt mindre positivt syn på mangfold enn de 

bofaste. Det kan også tenkes at det allerede har skjedd en selvseleksjon av de minst positive, 

og at denne gruppen har flyttet fra Groruddalen for en tid tilbake. Den gruppen som har flyttet 

fra Groruddalen i denne omgang har kanskje et høyere toleransenivå enn de som flyttet for 

flere år siden. Samtidig vil trolig begge gruppene rasjonalisere valget de har gjort eller 

situasjonen de er i (kognitiv dissonans). Det vil trolig være lettere for de som har flyttet å 

svare at de er mer negative til mangfold og kanskje være mer ærlige. De bofaste vil kanskje i 

større grad fremheve de positive sidene ved mangfold, dette kan være en form for «voice»,   
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Tabell 8: Påstander om holdninger til mangfold, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest 

i margen til venstre.  

Påstander om å bo i samme boligområde 

med innvandrere og bosted 
 Bofaste Flyttere 

Innad i 

dalen 
Total 

… positivt fordi det er spennende og 

berikende å møte ulike kulturer 

 

p = 0,075  

Helt enig 14,3 12,1 8,0 12,8 

Ganske enig 41,0 34,8 24,0 36,7 

Verken enig 

eller uenig 
24,8 25,8 36,0 26,5 

Ganske uenig 13,3 18,2 20,0 15,8 

Helt uenig 

Antall 

6,7 

105 

9,1 

66 

12,0 

25 

8,2 

196 

… positivt fordi barna lærer om ulike 

kulturer og utvikler større toleranse 

og åpenhet 

 

p = 0,005 

Helt enig 19,0 19,7 8,0 17,9 

Ganske enig 50,5 30,3 40,0 42,3 

Verken enig 

eller uenig 
19,0 33,3 12,0 23,0 

Ganske uenig 7,6 10,6 32,0 11,7 

Helt uenig 

Antall 

3,8 

105 

6,1 

66 

8,0 

25 

5,1 

196 

… utfordrende fordi språk- barrierer 

gjør det vanskelig å kommunisere 

 

p = 0,044 

Helt enig 14,3 13,6 16,7 14,4 

Ganske enig 29,5 50,0 41,7 37,9 

Verken enig  

eller uenig 
21,9 25,8 25,0 23,6 

Ganske uenig 27,6 7,6 16,7 19,5 

Helt uenig 

Antall 

6,7 

105 

3,0 

66 

0,0 

24 

4,6 

195 

Det er positivt om området består av 

en blanding av mennesker med ulik 

etnisk/ kulturell bakgrunn 

 

p = 0,025 

Helt enig 20,9 10,3 3,7 15,2 

Ganske enig 37,4 35,3 55,6 39,0 

Verken enig  

eller uenig 
18,3 26,5 3,7 19,0 

Ganske uenig 20,9 20,6 25,9 21,4 

Helt uenig 

Antall 

2,6 

115 

7,4 

68 

11,1 

27 

5,2 

210 

Det er ikke viktig for meg hva slags 

mennesker som bor i mitt boligområde 

 

p = 0,557 

Helt enig 5,3 5,9 3,7 5,3 

Ganske enig 14,9 11,8 22,2 14,8 

Verken enig  

eller uenig 
7,0 4,4 0,0 5,3 

Ganske uenig 43,0 36,8 48,1 41,6 

Helt uenig 

Antall 

29,8 

114 

41,2 

68 

25,9 

27 

33,0 

209 

Det er positivt om naboene har 

omtrent samme inntektsnivå som meg 

 

p = 0,006 

Helt enig 0,0 4,4 3,7 1,9 

Ganske enig 16,5 30,9 29,6 22,9 

Verken enig  

eller uenig 
53,9 57,4 40,7 53,3 

Ganske uenig 13,0 5,9 14,8 11,0 

Helt uenig 

Antall 

16,5 

115 

1,5 

68 

11,1 

27 

11,0 

210 
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selv om de også opplever utfordringer. De bofaste vil ofte ha motstridende opplevelser hvor 

de vil prøve å forenkle situasjonen og nedtone de negative sidene. Dette gjelder kanskje 

spesielt for de som opplever at de ikke har en reell mulighet til å flytte fra Groruddalen. 

Svarene i denne spørreundersøkelsen vil sannsynligvis være påvirket av mange ulike 

vurderinger og tanker den enkelte husholdning har, og svarene vil være påvirket av hvor man 

bor nå, men endringer i reelle meninger er kanskje ikke så stor allikevel.  

En stor andel av de bofaste foreldrene i Groruddalen svarer, på lik linje med flytterne, at det er 

utfordrende å bo i boligområder med innvandrere fordi språkbarrierer gjør det vanskelig å 

kommunisere. Det er allikevel en stor forskjell i svarandelen mellom de to gruppene på flere 

av kategoriene. Selv om mange bofaste foreldre synes språkbarrierer er utfordrende, er det 

nesten en like stor andel som er uenig og ikke syns det er utfordrende. Dette kan skyldes flere 

faktorer denne analysen ikke tar stilling til. En faktor kan for eksempel være at de bofaste har 

barn i ulike aldre (aldersspennet går fra 0-17 år), hvor det for enkelte aldersgrupper kan være 

mer utfordrende enn for andre. En annen faktor kan være at man har lite kontakt med 

innvandrere og naboene generelt, og at man derfor ikke anser det som et problem. En tredje 

kan være at kebabnorsk er et fenomen som ungdommene hovedsakelig snakker seg i mellom, 

og at dette ikke anses som urovekkende av foreldrene som bor i Groruddalen, på tross av alle 

medieoppslagene om det. Siden det er såpass stor forskjell i svarene mellom de bofaste og 

flytterne, og prosentforskjellene er signifikant med p = 0,006 på kategorien «ganske uenig» 

og p = 0,027 på kategorien «ganske enig», viser dette at det er en del av de bofaste som ikke 

opplever dette som et stort problem. 

De tre siste påstandene i tabell 8 handler om bolig og bosted, og har en høyere svarandel. Det 

er flere av de bofaste som sier seg helt enige i at det er positivt om området består av en 

blanding av mennesker med ulik etnisk/ kulturell bakgrunn, enn flytterne. Samtidig er det en 

like stor andel som er ganske uenige i dette utsagnet. På påstanden om at det ikke er viktig for 

foreldrene om hva slags mennesker som bor i boligområdet, er svarandelen mellom de ulike 

gruppene ganske lik, hvor flesteparten er uenig i utsagnet. 

Av de bofaste svarer 19 prosent at de er ganske eller helt uenig i at det er positivt om naboene 

har omtrent samme inntektsnivå som det en selv har. Flytterne er i mye større grad enig i 

utsagnet. Samtidig er det flest innenfor begge grupper som verken er enig eller uenig i 
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utsagnet. Denne svarfordelingen speiler i stor grad fordelingen i tabell 5, hvor svarene er 

preget av at naboenes sosioøkonomiske bakgrunn ikke er relevant. 

En forklaring på at det er en forskjell i svarene på mange av påstandene kan være at en del av 

de foreldrene som fortsatt bor i Groruddalen har andre erfaringer med å bo i samme 

boligområde som innvandrere enn det mange av de som flytter har, og at noen av beboerne 

kan ha endret normalitetsbetraktningene av å oppholde seg i et flerkulturelt boligområde over 

tid. Man kan også se for seg at det til en viss grad har foregått en form for selvseleksjon i at de 

mest tolerante beboerne er de som blir boende, og at en del av de bofaste bevisst kan ha valgt 

å bli boende som en del av en valgfri tilhørighet (elective belonging). Dette er imidlertid 

vanskelig å undersøke uten kvalitative intervjuer. Holen (2016) viser til at mange av de som 

har vokst opp i Groruddalen har lært seg å takle språklige, kulturelle, etniske og religiøse 

forskjeller bedre enn de fleste andre nordmenn. 

5.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på ulike motiver for at bofaste foreldre blir boende i Groruddalen. 

Videre har jeg sammenlignet de bofaste med de som har flyttet ut av Groruddalen. Den 

bofaste gruppen er mest fornøyd med uteområder og boligen i sin helhet. Dette kan være 

viktige pull-faktorer for husholdninger med barn som gjør at de ønsker å bli boende i 

Groruddalen. De bofaste er i større grad fornøyd med nærheten til venner og familie enn det 

flytterne er, dette kan trekke i retning av at de bofaste opplever at det eksisterer sosial kapital i 

området og at de føler en økt stedstilhørighet ved at familie og venner bor i nærheten.    

Den bofaste gruppen er i mindre grad fornøyd med naboenes etniske bakgrunn og områdets 

omdømme. Dette er push-faktorer som kan trekke i retning av at man ønsker å flytte fra 

Groruddalen. Hvilke faktorer (push eller pull) som påvirker husholdningen sterkest vil variere 

ut ifra en rekke faktorer. Analysene som er utført i dette kapittelet viser at det eksisterer både 

pull- og push-faktorer for å bli boende i Groruddalen, og at noen av pull-faktorene som kan ha 

påvirket flytterne er de samme faktorene som en stor andel av de bofaste er mindre fornøyd 

med i Groruddalen.  

Videre viser analysene at en stor andel av de bofaste mener at området de bor i er bedre enn 

sitt omdømme, det er også en stor andel av de bofaste som bryr seg om hva slags omdømme 

området deres har. Dette tyder på at stigmatisering av Groruddalen i stor grad er patologisk og 
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dominert av utenforstående aktører som ikke kjenner området. Andersen (2014) påpeker at 

Groruddalen som helhet er et stort område, og at det også eksisterer stigmatisering av de ulike 

områdene innad i dalen. Stigmatiseringen av Groruddalen kan også forklares med de andre to 

perspektivene, strukturbaserte og områderelaterte forklaringer, Lupton (2003) viser til. Men 

ettersom stigmatisering av Groruddalen i stor grad er preget av en ensidig negativ vinkling 

som utføres av eksterne aktører, tror jeg det patologiske perspektivet er det som stemmer best 

med situasjonen i Groruddalen.    

Tabell 8 viser at en stor andel av de bofaste er positive til mangfold og ulike kulturer, og tror 

at det er positivt for barna deres å vokse opp i nabolag med etnisk mangfold. Dette er i 

samsvar med tanken om at mangfold fører til økt toleranse. Samtidig er det flere av 

påstandene som er preget av at en stor andel av de bofaste er uenige i påstandene, noe som 

trekker i motsatt retning. Når det kommer til språkbarrierer spriker de bofastes svar; noen 

mener det er utfordrende, mens andre er uenige i det. Hva slags inntektsnivå naboene har, og 

hva slags mennesker som bor i boligområdet, ser ikke ut til å oppta de bofaste. Dette strider til 

en viss grad i mot de kvalitative funnene Vassenden (2008) gjorde da han intervjuet folk på t-

banen, her var det flere som anså sosial klasse som et større problem enn etnisitet. 
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6 Vurderinger av boforhold og 

boområde – Groruddalen 

I dette kapittelet vil jeg analysere hvordan de bofaste og flytterne vurderer ulike aspekter ved 

Groruddalen. Jeg vil først belyse den faktiske situasjonen i gruppenes nåværende boligområde 

og skole, og deretter den foretrukne situasjonen. Videre vil jeg se på ulike faktorer og 

vurderinger som har vært viktige i avgjørelsen om å flytte fra Groruddalen. Vurderer de som 

har flyttet Groruddalen annerledes enn de som blir boende, eller har de i større grad samme 

vurderinger men ulike ressurser og muligheter? 

Et sentralt spørsmål gjennom hele dette kapittelet vil være om de bofaste og flytterne opplever 

endringer i nabolaget på ulike måter. Med endringer menes her ulike aspekter og forandringer 

som har skjedd i Groruddalen i senere tid (jf. kontekstkapittelet). 

6.1 Faktisk situasjon – boligområde og skolen 

Andelen med norsk bakgrunn i boligområdet er betraktelig større i de boligområdene de som 

har flyttet fra Groruddalen har flyttet til (se tabell 9). Det samme mønsteret ser man på 

spørsmålet om hvor mange elever det er med norsk bakgrunn på barnets/ barnas skole. På 

skolene i områdene flytterne har flyttet til, er andelen med norsk bakgrunn vesentlig større 

enn i Groruddalen. Prosentforskjellene på svaralternativet «så godt som alle» er signifikant 

med p = 0,000. Dette tyder på at de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen har flyttet til 

nye boligområder og skolekretser hvor andelen med norsk bakgrunn er mye større, og 

tilsvarende at andelen minoriteter er mye lavere, enn det den er i Groruddalen. Det kan også 

se ut til at de som har flyttet innad i dalen har flyttet til boligområder og skolekretser hvor det 

er flere med norsk bakgrunn. 

Denne oppgaven gjør ikke rede for hvilke konkrete områder flytterne har flyttet til, men 

belyser kvaliteter ved områdene som kan ha påvirket majoritetsforeldre til å ville flytte dit. I 

kontekstkapittelet (kapittel 2) gjør jeg rede for det generelle flyttemønsteret, noe som tyder på 

at mange majoritetsforeldre (og også minoritetsforeldre) flytter ut til kommunene på 

Romerike. I disse kommunene er andelen ikke-vestlige minoriteter mye lavere enn i 

Groruddalen (og Oslo). 
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Tabell 9: Faktisk situasjon og foretrukket situasjon i boligområde og skolen, oppgitt i prosent. 

Krysstabell. Kjikvadrattest i margen til venstre.   

 
 Bofaste Flyttere 

Innad i 

dalen 
Total 

 

Hvor mange har norsk bakgrunn i ditt 

boligområde? 

 

p < 0,001 

Så godt som 

alle 
8,7 58,8 11,1 25,2 

Over 

halvparten 
22,6 29,4 40,7 27,1 

Om lag 

halvparten 
32,2 2,9 25,9 21,9 

Mindre enn 

halvparten 
29,6 1,5 18,5 19,0 

Så godt som 

ingen 
3,5 0,0 0,0 1,9 

Vet ikke 

Antall 

3,5 

115 

7,4 

68 

3,7 

27 

4,8 

210 

 

Hvor mange elever med norsk bakgrunn 

er det på barnets/ barnas skole? 

 

p < 0,001 

Så godt som 

alle 
8,8 42,9 0,0 14,8 

Over 

halvparten 
13,8 39,3 30,0 21,9 

Om lag 

halvparten 
25,0 10,7 20,0 21,1 

Mindre enn 

halvparten 
35,0 3,6 30,0 27,3 

Så godt som 

ingen 
11,3 0,0 20,0 10,2 

Vet ikke 

Antall 

6,3 

80 

3,6 

28 

0,0 

20 

4,7 

128 

 

Ville du ha foretrukket at andelen 

innvandrere i boligområdet ditt var 

høyere, lavere eller slik det er nå?  

 

p < 0,001 

Mye høyere - - - - 

Litt høyere 2,6 8,8 3,7 4,8 

Samme som 

det er i dag 
27,8 57,4 40,7 39,0 

Litt lavere 29,6 8,8 33,3 23,3 

Mye lavere 29,6 8,8 22,2 21,9 

Det spiller 

ingen rolle 

 

7,8 

 

10,3 0,0 7,6 

 Vet ikke 

Antall 

1,7 

115 

5,9 

68 

0,0 

27 

2,9 

210 

 

Ville du ha foretrukket at andelen barn 

med innvandrerbakgrunn på barnets/ 

barnas skole var høyere, lavere eller slik 

den er nå?  

 

p < 0,001 

Mye høyere 1,3 0,0 0,0 0,8 

Litt høyere 1,3 21,4 0,0 5,5 

Samme som 

det er i dag 
25,0 50,0 10,0 28,1 

Litt lavere 27,5 14,3 45,0 27,3 

Mye lavere 35,0 3,6 45,0 29,7 

Det spiller 

ingen rolle 

 

7,5 

 

10,7 0,0 7,0 

 Vet ikke 

Antall 

2,5 

80 

0,0 

28 

0,0 

20 

1,6 

128 
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I skolen er det større variasjoner i andelen etnisk norske enn det det er i boligområdet (se 

tabell 9), det er flere med norsk bakgrunn i boligområdene i Groruddalen enn det det er på 

skolene. Dette kan henge sammen med at både andelen eldre (majoritet) og andelen unge 

(minoritet) er høy i Groruddalen. Prosentforskjellen på svaralternativet «så godt som alle» er 

også signifikant (p = 0,006). 

6.2 Foretrukket situasjon – boligområde og skolen 

Av de som har flyttet fra Groruddalen er det en stor andel som ville foretrukket at andelen 

innvandrere i boligområdet forblir det samme som det er i dag – prosentforskjellen på 

svaralternativet «samme som det er i dag» mellom flyttere og bofaste er signifikant med p = 

0,002. Denne svarfordelingen tyder på at de som har flyttet fra Groruddalen i stor grad er 

fornøyd med den etniske sammensetningen i boligområdet (se tabell 9). 

Blant de bofaste er svarfordelingen mer spredd, men jevnt fordelt. Det er nesten like mange 

av de bofaste som svarer at de hadde foretrukket at andelen innvandrere i boligområdet var 

den samme som i dag som de som svarer at de hadde foretrukket at andelen var litt lavere. 

Dette gjelder også de som svarer at de hadde foretrukket en mye lavere andel innvandrere.  

Av de bofaste foreldrene ville en stor andel ha foretrukket enten en «litt lavere» eller «mye 

lavere» andel barn med innvandrerbakgrunn på barnets/ barnas skole (se tabell 9), samtidig 

som en fjerdedel er fornøyd med hvordan situasjonen er i dag. Prosentforskjellen på 

svaralternativet «mye lavere» er signifikant med p = 0,003 mellom de bofaste og flytterne, og 

p = 0,004 mellom flytterne og de som flytter innad i Groruddalen. Det er nesten ingen av de 

bofaste som ville foretrukket en høyere andel barn med innvandrerbakgrunn i skolen. Blant 

flytterne er det en større andel som ville foretrukket at andelen var litt høyere, mens 

halvparten av flytterne er fornøyd med situasjonen slik den er i dag. I tabell 8 i forrige kapittel 

så vi at mange av de som har flyttet var positive til mangfold og hvordan dette kan bidra til at 

barna deres blir mer tolerante og åpne. I tabell 9 ser vi at 21,4 prosent ville foretrukket en litt 

høyere andel innvandrere i skolen. Prosentforskjellen mellom flyttere og bofaste er signifikant 

med p = 0,025. Dette kan tolkes som at noen av flytterne synes andelen innvandrere i skolen 

er noe lav, samtidig så er flytterne i stor grad fornøyd med andelen innvandrere i nabolaget 

slik det er i dag. Dersom man er vant med at barnet/ barna går på skole med en høy andel 

innvandrere, slik som situasjonen er på mange av skolene i Groruddalen, kan overgangen til 
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en skole hvor nesten alle barna har norsk bakgrunn kanskje føre til at man føler at barna går 

glipp av noe av det mangfoldet tilførte på den forrige skolen. 

Ved å sammenligne preferansene de bofaste foreldrene har for andel innvandrere i 

boligområdet og på skolen ser vi at svarandelene er veldig like. Det er en litt større andel som 

ønsker en lavere andel innvandrere i skolen. Dette kan henge sammen med at andelen 

minoriteter på mange av skolene i Groruddalen er mye høyere enn det andelen er på 

nabolagsnivå. Samtidig kan det være at foreldrene er mer opptatt av at andelen norske/ 

innvandrere på barnets skole/ klasse er høyere/ lavere i forhold til utviklingen av språk og 

kvaliteten på undervisningen, mens andelen norske/ innvandrere i nabolaget er noe mindre 

viktig. Dette vil naturlig nok avhenge av barnets alder, da yngre barn ofte oppholder seg mer i 

nabolaget enn de eldre barna som ofte er mer mobile. 

6.3 Flyttere og bofaste – ulike vurderinger av 

Groruddalen? 

Gjennom hele oppgaven har jeg poengtert at avgjørelser vedrørende flytting kan sees på som 

en prosess hvor husholdningene hele tiden overveier situasjonen på det stedet de bor, spesielt 

barnefamilier, og spesielt når det skjer endringer i nabolaget. Er det en sammenheng mellom 

de faktorene de bofaste er mindre fornøyd med og de faktorene flytterne oppgir som grunn til 

at de flyttet fra Groruddalen? Jeg velger å belyse dette spørsmålet i denne oppgaven siden jeg 

er interessert i Groruddalen som sted, og hvilke vurderinger de ulike gruppene har av dalen. 

Dersom bofaste og flyttere gjør de samme vurderingene av Groruddalen er det grunn til å tro 

at husholdninger i den bofaste gruppen også vurderer, eller har vurdert, å flytte fra 

Groruddalen. Bofasthet og mobilitet må sees i sammenheng, og den mentale prosessen rundt 

flyttevurderingen gjør at dette er interessant å undersøke i et område som er preget av så mye 

ustabilitet. 

I spørreundersøkelsen stilles det spørsmål om eventuelle forandringer i boligområdet man bor 

i nå ville fått en til å vurdere å flytte fra boligområdet. Det var mulig å velge flere alternativer. 

Av de bofaste var det mange som svarte økt omfang av sosiale problemer og forstyrrende 

oppførsel fra naboer (tabell 10). Det var også mange som svarte økt andel elever med 

innvandrerbakgrunn i den lokale skolen. Dette gjenspeiler preferansene i tabell 9, hvor en stor 

andel av de bofaste ønsker en lavere andel barn med innvandrerbakgrunn på barnets/ barnas 
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skole. Det var også mange bofaste som svarte at færre antall personer med norsk bakgrunn i 

boligområdet kan føre til at man vurderer å flytte. I tabell 9 ser vi at andelen med norsk 

bakgrunn både i boligområdet og på skolen er betraktelig lavere i Groruddalen enn i de 

områdene flytterne har bosatt seg. 

Tabell 10: Forandringer i boligområdet som potensielt kan føre til fraflytting, oppgitt i 

prosent. 

*Spørsmål 40 fra spørreundersøkelsen: Ville, eller har, noen av følgende forandringer i boligområdet du bor i nå, 

fått deg til å vurdere å flytte? Velg ett eller flere alternativer. 

 

De forholdene de bofaste var minst fornøyd med i boligområdet (se tabell 5 i kapittel 5) viser 

lignende tendenser; hvor områdets omdømme og naboenes etniske bakgrunn skiller seg ut 

som negative faktorer ved Groruddalen. 

Ved å sammenligne bofaste foreldres svar om forandringer i boligområdet som ville, eller har, 

fått dem til å vurdere å flytte (tabell 10), med det flytterne har svart som viktige årsaker til at 

de flyttet fra Groruddalen (tabell 11) ser vi at det er flere likheter. En stor andel av foreldrene 

som har flyttet fra Groruddalen svarer at følgende årsaker var «svært viktig/ viktig» i deres 

avgjørelse om å flytte fra boligområdet i Groruddalen; oppvekstmiljøet var ikke godt nok i 

mitt gamle boligområde, det var for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i skolen i det 

gamle boligområde, det bodde for mange innvandrere eller etniske minoriteter i det gamle 

boligområdet, og at det bodde for få med norsk bakgrunn i det gamle boligområdet. 

Ved å slå sammen de to kategoriene (svært viktig/ viktig) ser en at hele 80 prosent av flytterne 

svarer at oppvekstmiljøet for barn ikke var godt nok i det gamle boligområdet, og at dette var 

Forandringer i boligområdet* Bofaste Flyttere Innad i dalen Total 

Økt omfang av sosiale problemer og 

forstyrrende oppførsel fra naboer 
48,7 53,0 48,1 50,0 

Økt andel elever med innvandrerbakgrunn 

i den lokale skolen 
46,0 31,8 48,1 41,8 

Færre antall personer med norsk bakgrunn 

i boligområdet 
35,6 21,2 33,3 30,7 

Økt andel innvandrere fra land utenfor 

Europa 
31,3 21,2 44,4 29,8 

Forverring av områdets omdømme 17,4 9,0 14,8 14,4 

Antall 115 66 27 208 
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en «svært viktig/ viktig» årsak til å flytte. Det er også en høy andel som svarer at det var for 

mye sosiale problemer og at dette var en «svært viktig/ viktig» årsak for å flytte. 

Når det kommer til boligområdets omdømme, er svarfordelingen mer fordelt utover de ulike 

kategoriene (se tabell 11), men det er allikevel mange som anser det dårlige omdømmet som 

en «svært viktig/ viktig» årsak til at de flyttet fra Groruddalen, samtidig som 30,3 prosent 

anser det som «ikke særlig viktig». Av de bofaste er det 17,4 prosent som svarer at en 

forverring av områdets omdømme kan føre til at en vurderer å flytte fra boligområdet (tabell 

10). 

Motivene foreldrene som har flyttet fra Groruddalen angir som svært viktige og viktige kan 

anses som push-faktorer ved boligområdet i Groruddalen som har ført til at de har valg å 

flytte. De årsakene flytterne vektlegger er dårlig oppvekstmiljø for barn og for høy andel barn 

med innvandrerbakgrunn i skolen (tabell 11).  

Tabell 11: Push-faktorer for å flytte fra Groruddalen, oppgitt i prosent. N 66. 

*Spørsmål 34 fra spørreundersøkelsen: Hvor viktig mener du de følgende årsakene var for at du flyttet fra ditt 

forrige boligområde? Sett kun ett kryss for hver linje. 

På spørsmålet om hvorfor en flyttet fra den forrige boligen (hvor flere svaralternativer var 

mulige) svarer flesteparten av flytterne at de ville bo i et annet boligområde, i en annen 

boligtype, eller at den forrige boligen hadde feil størrelse (tabell 12). Denne svarfordelingen 

tyder på at pull-faktorer i andre boligområder var sentralt for mange av flytterne, samtidig kan 

flytterne ha opplevd at det var mangel på ønsket boligtype/ størrelse i Groruddalen (noe som 

Flytteårsak blant flytterne knyttet til 

boligområdet*: 

Svært 

viktig 
Viktig 

Ikke 

særlig 

viktig 

Helt 

uviktig 

Ikke 

relevant 

Oppvekstmiljøet for barn var ikke godt nok 

i mitt gamle boligområde 
61,5 18,5 3,1 4,6 12,3 

Det var for høy andel barn med 

innvandrerbakgrunn i skolen mitt gamle 

boligområde 

51,5 21,2 6,1 10,6 10,6 

Det bodde for mange innvandrere eller 

etniske minoriteter i mitt gamle 

boligområde 

40,9 22,7 12,1 13,6 10,8 

Det bodde for få med norsk bakgrunn i mitt 

gamle boligområde 
30,3 27,3 13,6 13,6 15,2 

Det var for mye sosiale problemer i mitt 

gamle boligområde 
25,8 30,3 13,6 13,6 16,7 

Mitt gamle boligområde hadde dårlig 

omdømme 
10,6 27,3 30,3 10,6 21,2 
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da kan karakteriseres som push-faktorer ved Groruddalen som førte til at en flyttet ut av 

dalen). Ved å sammenligne svarfordelingen i tabell 12 med svarfordelingen i vedlegg 3, ser vi 

at andelen som svarer at de ikke fant passende bolig i det gamle boligområde, og oppgir dette 

som «svært viktig/ viktig» årsak til å flytte fra boligområdet, er 30,6 prosent. Flesteparten 

svarer at det enten var helt uviktig eller ikke relevant for avgjørelsen om å flytte fra 

Groruddalen. Dette kan tolkes som at det fantes passende boliger i Groruddalen, men at 

mange av de som flyttet ville bo i et annet boligområde. Selv om andelen (68,1 prosent) som 

svarer at de ville bo i et annet boligområde er høy, så tyder det også på at noen kunne tenkt 

seg å bo i det gamle området, men at andre push- eller pull-faktorer var viktigere i avgjørelsen 

deres. 

Tabell 12: Flytteårsak knyttet til boligen, oppgitt i prosent. N 66.  

*Spørsmål 33 fra spørreundersøkelsen: Hvorfor flyttet du fra den forrige boligen din? Flere svaralternativ er 

mulig. 

*På de resterende svaralternativene er prosentandelen < 13,5 prosent, de er derfor utelatt fra tabellen. 

Ved å sammenligne tabellene for nåværende (tabell 14) og tidligere (tabell 13) boligsituasjon 

ser vi at de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen i stor grad har flyttet fra «blokk/ 

terrassehus», til «frittstående enebolig» eller «kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller 

generasjonsbolig». Det er derfor rimelig å tolke flyttingen som ledd i en boligkarriere.  

Vi ser også at det er en mye høyere andel av de bofaste foreldrene som bor i «frittstående 

enebolig» eller «kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig» (44,3 

prosent), enn den andelen flyttere som bodde i tilsvarende boligtyper når de bodde i 

Groruddalen (21,2 prosent). Dette kan tolkes som at mange av de som har flyttet fra 

Groruddalen har flyttet for å gjøre boligkarriere, mens mange av de foreldrene som blir 

boende i Groruddalen har gjort tilsvarende boligkarriere innenfor dalens grenser. De som blir 

boende er med andre ord fornøyd med boligsituasjonen i Groruddalen, og dette kan være en 

viktig pull-faktor for å bli boende.  

  

Flytteårsak blant flytterne knyttet til boligen*: % 

Jeg ville bo i et annet boligområde 68,1 

Jeg ville bo i en annen boligtype (for eksempel enebolig i stedet for leilighet) 57,6 

Min forrige bolig hadde feil størrelse (for eksempel for stor eller for liten) 50,0 
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Tabell 13: Tidligere boligsituasjon, oppgitt i prosent. N 66. 

*Spørsmål 28 fra spørreundersøkelsen: Hvilken type bolig bodde du i før den boligen du bor i nå? Sett kun ett 

kryss. 

Tabell 14: Nåværende boligsituasjon, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest: p = 0,001. 

N 210. 

*Spørsmål 2 fra spørreundersøkelsen: Hva slags bolig bor du i nå? Sett kun et kryss. 

Flytterne er på den andre siden mer fornøyd med både boligen og bomiljøet i det nye 

boligområdet (spørsmål 32 fra spørreundersøkelsen). Andelen flyttere som svarer at de anser 

boligen i det nye boligområdet som «mye bedre» er 81,8 prosent, samtidig som at 74,2 

prosent svarer at bomiljøet er «mye bedre» i det nye boligområdet. I avgjørelsen om å flytte 

fra forrige bolig og boligområde viser tabellene at boligtype kan ha hatt vært en viktig faktor. 

Dette er også i tråd med svarene flytterne har gitt i tabell 5, tabell 12 og vedlegg 1. 

Man kan også tolke dette som at det er mangel på småhus i Groruddalen. De boligtypene som 

oppfyller ønskene til de familiene som ønsker å gjøre boligkarriere er kanskje allerede bebodd 

av andre foreldre som har lang botid i Groruddalen, og de som har flyttet kunne dermed ikke 

realisere boligdrømmen ved å bli boende i Groruddalen. 

I det forrige kapittelet så vi at de forholdene (pull-faktorene) som hadde mest (svært sterkt/ 

ganske sterkt) å si for beslutningen om å flytte til nåværende boligområde for de foreldrene 

som har flyttet fra Groruddalen var, i tilfeldig rekkefølge: boligens kvaliteter, området føles 

trygt og rolig, området er rent og velholdt og gode uteområder. Andre forhold som påvirket en 

stor andel av foreldrene som har flyttet var: den etniske elevsammensetningen i den lokale 

Tidligere boligsituasjon i Groruddalen* Flyttere 

Frittstående enebolig 7,6 

Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig, generasjonsbolig 13,6 

Bygård 0,0 

Blokk, terrassehus med 2-4 etasjer 47,0 

Blokk, terrassehus med 5 eller flere etasjer 31,8 

Nåværende boligsituasjon* Bofaste Flyttere Innad i dalen Total 

Frittstående enebolig 13,9 36,8 25,9 22,9 

Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig, 

generasjonsbolig 
30,4 41,2 29,6 33,8 

Bygård 0,0 1,5 0,0 0,5 

Blokk, terrassehus med 2-4 etasjer 33,9 14,7 25,9 26,7 

Blokk, terrassehus med 5 eller flere etasjer 21,7 5,9 18,5 16,2 

Antall 115 68 27 210 
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skolen, høy kvalitet på den lokale skolen, området har lite sosiale problemer og boligområdet 

har et godt omdømme (vedlegg 1). 

Ved å sammenligne push- og pull-faktorene (tabell 11 og vedlegg 1) ser vi at mange av de 

motivene som påvirket flytterne «svært sterkt/ ganske sterkt» kan kategoriseres som kvaliteter 

ved området som anses som gode oppvekstmiljø for barn. Det er også den årsaken den største 

andelen av flytterne angir som viktigste årsak til at de flyttet fra Groruddalen. Tilsvarende ser 

vi at elevsammensetningen i skolen anses som et viktig motiv for å flytte fra Groruddalen, og 

et viktig motiv for å flytte til det boligområdet de bor i nå. Samtidig må vi ikke glemme 

boligen og dens kvaliteter, som både er en viktig pull-faktor og et av forholdene som både 

bofaste og flytterne er svært fornøyd med. 

Vi ser også at de motivene (push- og pull-faktorene) foreldrene som har flyttet fra 

Groruddalen anser som svært viktige og viktige i flyttebeslutningen, er de samme motivene de 

bofaste angir som motiver for å vurdere å flytte fra Groruddalen dersom situasjonen endrer 

seg (økt andel elever med innvandrerbakgrunn i den lokale skolen og økt omfang av sosiale 

problemer). Videre ser vi at mange av de faktorene som ikke var viktige/ påvirket flytterne 

lite i avgjørelsen om å flytte, er faktorer ved Groruddalen som de bofaste i stor grad er 

fornøyd med (for eksempel kollektivtransport, kommersielt tilbud og grøntområder). Dette 

kan tyde på at de bofaste og flytterne deler mange av de samme tankene og bekymringene i 

forhold til hva som er et godt sted for barna å vokse opp, og at det i mange tilfeller kan være 

tilfeldigheter eller små marginer som skiller avgjørelsene fra hverandre. Dette vil jeg se 

nærmere på i regresjonsanalysene i kapittel 7. 

6.4 Flytte eller ikke flytte? 

De ulike analysene som er utført i kapittel 5 viser at en stor andel bofaste majoritetsforeldre er 

fornøyd med mange aspekter ved Groruddalen, og mange av disse faktorene kan være (sterke) 

motiver for å bli boende der. Samtidig er det aspekter ved Groruddalen som en ikke er like 

fornøyd med, og som kan bidra til at man vurderer å flytte. 

Tabell 15 viser at nesten halvparten av de bofaste verken ønsker eller planlegger å flytte i 

løpet av de nærmeste to årene. Det er kun en liten andel som svarer at de ønsker å flytte til et 

annet boligområde eller en annen bolig i det samme området, men at det dessverre ikke går. 
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Dette kan tolkes som at det eksisterer pull-faktorer ved Groruddalen som sted som gjør at en 

stor andel bofaste ikke ønsker å flytte. Samtidig kan vi ikke vite om husholdningene har 

tilpasset seg boligpreferansene og områdevalgene etter hva de anser som realistiske valg for 

dem (Van Ham, 2012). 

Tabell 15: Flytteplaner, oppgitt i prosent. Krysstabell. Kjikvadrattest: p = 0,003. 

*Spørsmål 39 fra spørreundersøkelsen: Planlegger du å flytte i løpet av de nærmeste to årene? Sett kun et kryss. 

Tabellen viser også at nesten 20 prosent av de bofaste planlegger å flytte til et annet 

boligområde i løpet av de nærmeste to årene, og en like stor andel vet ikke. Det kan være flere 

årsaker til dette. Den gruppen som ikke vet om de planlegger å flytte i løpet av de nærmeste to 

årene kan ha motiver for å flytte, men samtidig ha motiver for å bli boende i Groruddalen. Det 

kan være økonomiske årsaker bak, eller det kan være relasjonelle bånd til familie og venner. 

Det kan være en frykt for å bidra til at majoritetsbefolkningen i Groruddalen stadig blir 

mindre ved at man flytter, og at dette kan føre til tap av sosial kapital for de naboene som er 

med i den sosiale strukturen. Eller det kan være at man ønsker og håper at situasjonen endrer 

seg til det bedre, og at man derfor avventer en eventuell flytting. Andelen som svarer at de 

ikke vet kan bidra til å underbygge at mobilitet og bofasthet er aktive prosesser, hvor 

muligheter og begrensninger hele tiden påvirker situasjonen og valgene til den enkelte 

husholdning. 

Andelen som svarer at de har planer om å flytte til et annet boligområde i løpet av de 

nærmeste to årene er relativt høy. Samtidig er det flere faktorer ved områder i Groruddalen de 

bofaste ikke er fornøyd med, noe som kan føre til at en del velger å flytte. Tabell 10 forteller 

Planlegger du å flytte i løpet av de nærmeste to årene*? Bofaste Flyttere 
Innad i 

dalen 
Total 

Ja, til et annet boligområde 19,1 4,5 7,4 13,0 

Ja, men innenfor samme boligområde 5,2 3,0 0,0 3,8 

Nei, men jeg ønsker å flytte til et annet boligområde, men 

det går dessverre ikke 
7,0 1,5 11,1 5,8 

Nei, men jeg ønsker å flytte til en annen bolig i det samme 

boligområdet, men det går dessverre ikke 
2,6 4,5 3,7 3,4 

Nei, jeg verken ønsker eller planlegger å flytte 47,0 80,3 63,0 59,6 

Vet ikke 19,1 6,1 14,8 14,4 

Antall 115 66 27 208 
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oss noe om eventuelle endringer i området som kan føre til at de bofaste som gruppe vil 

vurdere å flytte. Den største andelen svarer økt omfang av sosiale problemer og forstyrrende 

oppførsel fra naboer. Videre kan en økning i andelen elever med innvandrerbakgrunn i den 

lokale skolen, økt andel innvandrere fra land utenfor Europa og færre antall personer med 

norsk bakgrunn i boligområdet påvirke bofaste til å vurdere å ville flytte. Dette potensielle 

handlingsmønsteret er i tråd med Ellens analyse om nabolagsstereotypifisering og 

majoritetens mobilitet, ved at majoriteten responderer med å flytte dersom andelen minoriteter 

i nabolaget øker.  

6.5 Oppsummering 

De ulike analysene viser at de som har flyttet fra Groruddalen har flyttet til områder med langt 

færre innvandrere i nabolaget og i skolen. De har flyttet til områder hvor andelen med norsk 

bakgrunn er vesentlig høyere både på skolen og i nabolaget. Andelen innvandrere i nabolaget 

er samtidig et av aspektene ved det nye området flytterne er mest fornøyd med (tabell 6 i 

kapittel 5). De bofaste ville helt klart foretrukket at andelen innvandrere var lavere i skolen, 

og mange ville også foretrukket om andelen var lavere i boligområdet. Naboenes etniske 

bakgrunn er et av aspektene de bofaste er minst fornøyd med ved boligområde deres (tabell 6 

i kapittel 5). Push-faktorene flytterne angir som viktige årsaker til at de flyttet fra Groruddalen 

er i stor grad preget av at andelen innvandrere var for høy, og at andelen med norsk bakgrunn 

var for lav. Områdets omdømme er også en av push-faktorene flytterne angir som viktig, dette 

er det aspektet de bofaste er minst fornøyd med. 

Samtidig viser analysene at bildet er komplekst. Vi ser at flytterne i stor grad har flyttet til 

områder hvor andelen innvandrere er betraktelig lavere, både i nabolaget og i skolen, enn i 

Groruddalen. Dette stemmer overens med teorien om hvit flukt; hvor majoritetsbefolkningen 

flytter fra områder med en høy andel minoriteter. Flere av tabellene bekrefter dette, da 

flytterne angir dette som en viktig årsak. I likhet med den danske studien til Nesef (2010), så 

ser det ut til at foreldrenes tolerante holdning til mangfold faller bort når det kommer til 

faktorer som boligområde og skole som påvirker barna deres direkte. Dette er også i tråd med 

funnene Andersen (2014) gjorde i Groruddalen, samt Ellens hypotese om stigmatisering av 

sted (2000), hvor mange av foreldrene svarte at de følte de ikke hadde et reelt valg. Grunnen 

til det var usikkerheten knyttet til å sende barna i skoleklasser hvor andelen 
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minoritetsspråklige er såpass stor. Selv om man er fornøyd med området og skolen, så fører 

altså denne usikkerheten til at mange foreldre føler de må flytte fra Groruddalen.     

Samtidig er det flere funn som trekker i andre retninger. Tabell 12-14 viser at boligtype var en 

vesentlig grunn i husholdningens avgjørelse om å flytte. Andelen som har flyttet fra blokk til 

småhus er stor. Dette styrker proxy-perspektivet, og tyder på at pull-faktorer ved andre 

områder i stor grad har påvirket flytterne, og at det er mange andre faktorer enn trekk ved 

minoritetene som har påvirket flytterne i avgjørelsen om å forlate Groruddalen. 

Økt omfang av sosiale problemer anses som et viktig motiv for å ville flytte fra Groruddalen 

for de bofaste (tabell 10). Dette stemmer til en viss grad overens med de kvalitative funnene 

til Vassenden (2008), hvor klasseaspektet var en viktig årsak til å flytte fra Groruddalen. Dette 

er interessant sett i lys av analysene fra forrige kapittel hvor naboenes bakgrunn og inntekt 

ikke var viktig for de bofaste.         

På tross av at mange av de bofaste ville foretrukket om andelen innvandrere i skolen og 

boligområdet var lavere, og at mange ikke er fornøyd med områdets omdømme, så har nesten 

halvparten av de bofaste verken planer eller ønsker om å flytte fra Groruddalen. Dette kan 

tyde på at mange bofaste trives godt i Groruddalen (tabell 5), mange har kanskje lang botid i 

området og venner og familie i nærheten. Det kan også være et kompromiss mellom ønsket 

bolig og ønsket boligområde. Som vi har sett bor en stor andel av de bofaste enten i enebolig 

eller kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig, og en stor andel er 

veldig fornøyd med boligsituasjonen. For mange vil boligen være viktigere enn boligområdet, 

og kanskje spesielt dersom man opplever at man har tilgang til et godt kollektivtilbud, noe en 

stor andel av de bofaste foreldrene har (se tabell 5 i kapittel 5).   

Det kan også til en viss grad styrke tidligere forskning som viser til at mangfold fører til økt 

toleranse, da de som blir boende kan oppfattes som mer tolerante som blir boende på tross av 

eksisterende push-faktorer som trekker i motsatt retning. De som blir boende håper kanskje at 

situasjonen skal endre seg til det bedre, og er lojale mot stedet på tross av utfordringene. Det 

kan også tenkes at mange av de bofaste er aktive på ulike områder og engasjerer seg på ulike 

nivåer (voice), men jeg har ikke noe belegg for å anta det ut ifra analysene i denne oppgaven. 

Samtidig har noen av de bofaste svart at de skal flytte til et annet boligområde innen to år, en 

mulig forklaring på det kan være at toleransepunktet for andelen innvandrere er nådd, og at 
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man derfor ønsker å flytte (exit). Dette stemmer i tilfelle overens med Ellens hypotese om 

nabolagsutvikling; hvor majoritetsforeldre er en av gruppene som responderer på en endring i 

andelen minoriteter i nabolaget, og betydningen av stigmatiseringen av Groruddalen som en 

potensiell årsak til å flytte.  
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7 Individuelle kjennetegn ved bofaste 

og flyttere 

Gjennom hele oppgaven har jeg sett på gruppene hver for seg, og hvilke vurderinger de gjør i 

forhold til bolig og boligområde. I dette kapittelet vil jeg utføre ulike logistiske 

regresjonsanalyser for å belyse om de individuelle forutsetningene for bofaste og flyttere er 

forskjellige, eller om de i større grad er like. Har bofaste svart annerledes enn flyttere når en 

tar hensyn til ulike kjennetegn og holdninger? I disse analysene vil jeg prøve å få frem hvem 

de bofaste er og hvilke kjennetegn de bofaste som er fornøyd/ misfornøyd med Groruddalen 

har. Ved å inkludere flere variabler i analysen kontrollerer jeg for om andre faktorer påvirker, 

og om forskjellen mellom bofaste og flyttere består.  

Alle regresjonsanalysene er bygget opp på samme måte og består av tre modeller. Den første 

modellen består kun av én uavhengig variabel, hvor bofast er kodet til 1 og flytter kodet til 0. 

I utvidelsen fra modell 1 til modell 2 inkluderer jeg kjennetegn ved individ/ husholdning, og i 

utvidelsen fra modell 2 til modell 3 inkluderes subjektive vurderinger.  

I dette kapitelet har jeg som nevnt valgt å fjerne gruppen som har flyttet innad i dalen helt, 

dette fordi denne gruppen kun består av 27 respondenter, noe som gjør det vanskelig i en 

modell hvor flere uavhengige variabler skal analyseres samtidig.    

I den første regresjonsanalysen vil jeg ta utgangspunkt i hvordan de to gruppene vurderer 

nåværende bolig og boligområde. Jeg vil kontrollere for egenskaper ved individ/ husholdning 

og subjektive vurderinger. Den avhengige variabelen i denne analysen er fornøyd med 

området i sin helhet.  

I den andre regresjonsanalysen ser jeg på gruppenes holdninger knyttet til mangfold og 

toleranse og hvorvidt det eksisterer spesifikke forskjeller i svarene mellom bofaste og flyttere. 

I denne analysen er den avhengige variabelen positivt å bo i samme boligområde som 

innvandrere fordi barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse og åpenhet.    

I den tredje regresjonsanalysen ser jeg på hvilke kjennetegn de som har svart at de er fornøyd 

med naboenes etniske bakgrunn har. Dette er en av de faktorene de bofaste er minst fornøyd 

med (se tabell 5 og 6). 
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Helt til slutt utfører jeg en regresjonsanalyse av variabelen, for høy andel barn med 

innvandrerbakgrunn i skolen i mitt gamle boligområde. Dette er en av flytteårsakene en stor 

andel av flytterne angir som svært viktig. Denne analysen ser kun på de foreldrene som har 

flyttet fra Groruddalen (flytterne).   

7.1 Regresjonsanalyse I: fornøyd med området i sin 

helhet 

Regresjonsanalysen i tabell 16 viser sannsynligheten for å oppgi at man er svært fornøyd eller 

fornøyd med området i sin helhet. Jeg velger å kalle denne samlede kategorien «fornøyd», 

mens andre alternativer er kodet til «annet». Kategorien viser til nåværende boligområde. Fra 

tabell 5 husker vi at begge gruppene i stor grad var fornøyd med området i sin helhet. Det jeg 

ønsker å finne ut av med denne regresjonsanalysen er om det eksisterer enkelte kjennetegn, 

som øker/ reduserer sannsynligheten for at husholdningene har svart at de er fornøyd, som er 

signifikante. Dette er interessant for å belyse hvilke kjennetegn de som er fornøyd har, men 

også for å konkretisere eventuelle kjennetegn ved de som er mindre fornøyd og om dette er 

husholdninger som kan vurdere å flytte fra Groruddalen, eller om det er strukturelle 

kjennetegn som begrenser husholdningens evne til å kunne flytte.     

Den første modellen antyder at det å være bofast (kontra flytter) demper sannsynligheten for å 

svare at man er fornøyd med området. Dette kan skyldes at andelen av flytterne som har svart 

det samme er svært høy (se tabell 5 i kapittel 5), selv om andelen av de bofaste også er høy. 

Effekten er signifikant fra modell 1-3, noe som indikerer at å bo i Groruddalen demper 

sannsynligheten for å svare at man er fornøyd med området i sin helhet, uavhengig om 

forskjellene mellom gruppene er forskjellige på andre måter. Samtidig må vi huske på at 

mange av de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen har flyttet til områder som spesifikt 

oppfyller kravene deres, og at de derfor totalt sett er mer fornøyd enn de bofaste. Svarene kan 

også være påvirket av avgjørelsen om å flytte, hvor en svarer mer positivt nettopp fordi man 

har tatt et valg om å flytte fra Groruddalen/ til et nytt område. 

Videre ser vi i utvidelsen av modellen at par med barn også har en dempende effekt. Dette 

kan tolkes som at aleneforeldre er mer fornøyd med området i sin helhet, og at det derfor er 

mer sannsynlig at par med barn vurderer å flytte enn aleneforeldre. Dette kan skyldes 

strukturelle faktorer i form av at par med barn ofte har mer ressurser (i form av dobbel   
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Tabell 16: Fornøyd med boligområdet i sin helhet, logistisk regresjon. Oppgitt i B-verdier.  

p = * < 0,01, ** < 0,05 og *** < 0,1. 

inntekt) enn aleneforeldre og at aleneforeldre kan ha tilpasset forventningene etter 

forutsetningene. Videre har de som jobber heltid redusert sannsynlighet for å være fornøyd 

med området i sin helhet. Dette kan skyldes at de som jobber heltid har mindre tid til å 

utforske området, og derfor ikke bruker området like mye. Eller det kan skyldes at horisonten 

deres er utvidet ved at de for eksempel jobber i en annen del av byen, og kanskje tilbringer 

mer tid andre steder enn i boligområdet. 

«Fornøyd med området i sin helhet» Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Egenskaper ved individ/ husholdning    

Bofast (ref.kat.: flytter)  -2,20* -2,45* -1,61*** 

Mann (ref.kat.: kvinne)  -0,13 0,04 

34 år og under (ref.kat.: over 34 år)  0,62 1,03 

Par med barn (ref.kat.: aleneforelder)  -1,70** -1,75** 

Høyere utdanning (ref.kat.: lav utdanning (videregående 

og lavere))  
 0,11 0,02 

Inntekt  1,95** 1,84** 

Heltidsjobb (ref.kat.: deltid/ student/ annet)   -2,01* -1,90** 

Eier bolig (ref.kat.: leietaker)   1,23 1,66*** 

Bor i småhus (ref.kat.: blokk/ terrassehus)  0,85 0,86 

Subjektive vurderinger: påstander om boligområde og 

erfaringer med å bo i samme boligområde som 

innvandrere    

   

Positivt om naboene har omtrent samme inntekt som meg   0,07 

Ikke behov for nær kontakt med naboer   -0,67 

Fornøyd med områdets omdømme   2,11* 

Utfordrende pga. språkbarrierer    0,17 

Utfordrende pga. ulik barneoppdragelse   -0,90 

Konstantledd 3,45 -20,69** -20,11*** 

Nagelkerke 0,14 0,30 0,40 

- 2 Log Likelihood 127,26 109,09 97,07 

F-test 0,0* 0,02** 0,03** 

N 168 168 168 
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Høyere inntekt øker sannsynligheten for å svare at man er fornøyd med området. Det samme 

gjør det dersom man eier boligen. Dette kan henge sammen med at man investerer i bolig og 

boligområdet, og at de med høyere inntekt i større grad kan kjøpe den boligen i det området 

de ønsker, og i den forstand være mer fornøyd. Tidligere analyser i denne oppgaven har vist at 

boligen er en viktig faktor. Høyere utdanning ser derimot ikke ut til å påvirke i det hele tatt.  

I utvidelsen fra modell 2 til modell 3 er subjektive vurderinger tatt med i analysen. De som er 

fornøyd med områdets omdømme er i større grad fornøyd med området i sin helhet. Blant de 

bofaste kan dette tyde på at de enten er lojale mot området, uavhengig av stigmatiseringen 

som finner sted, eller at de oppfatter at stigmatiseringen finner sted på et annet geografisk 

nivå enn deres eget boligområde. Groruddalen er som nevnt et stort og komplekst område, og 

det kan godt tenkes at enkelte områder, på et lavere geografisk nivå, ikke oppfattes som 

stigmatiserte av beboerne.    

F-testen viser at utvidelsen av modellen er signifikant i alle utvidelsene. Nagelkerke-verdien 

antyder at utvidelsene av modellen forklarer mer og mer av variansen i den avhengige 

variabelen (den øker fra 14 til 40 prosent). Vi ser også at -2 Log likelihood er avtakende, noe 

som indikerer at de uavhengige variablene forklarer mer og mer av den avhengige variabelen. 

Utvidelsen av modellen fra 1 til 3 antyder at det å bo i Groruddalen reduserer sannsynligheten 

for å svare at en er fornøyd med boligområdet i sin helhet i forhold til flytterne. Dette kan som 

nevnt skyldes at denne gruppen (flytterne) nylig har flyttet til et område som oppfyller 

kriteriene for at en er fornøyd med området i sin helhet, eller at det er trekk ved Groruddalen 

som sted som gjør at foreldrene som bor der er mindre fornøyd med deres boligområde.    

7.2 Regresjonsanalyse II: positivt med mangfold og 

toleranse 

I denne delen av oppgaven skal jeg presentere en logistisk regresjonsanalyse som viser 

sannsynligheten for å oppgi «helt enig/ enig» i påstanden om at det er positivt å bo i samme 

boligområde som innvandrere fordi barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse 

og åpenhet av det å bli boende i Groruddalen og andre faktorer. I likhet med den første 

regresjonsanalysen har jeg kodet denne kategorien til en samlet verdi som jeg har kalt «enig», 

de resterende alternativene er kodet til 0. Jeg syns det er interessant å utføre en analyse av 

denne variabelen ettersom at den kan si noe om hvilke karakteristikker blant de bofaste (og 
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flytterne) foreldrene som peker i retning av økt toleranse med tanke på endringene som har 

funnet sted i samfunnet (og spesielt i Groruddalen) de senere årene.     

Jeg vil først gjøre rede for effekten av egenskaper ved individet/ husholdningen, deretter 

subjektive vurderinger av boligområdet.  

Modell 1 i tabell 17 viser at effekten av å bli boende i Groruddalen styrker sannsynligheten 

for å svare at det er positivt å bo i samme boligområde som innvandrere fordi barna lærer om 

ulike kulturer og utvikler større toleranse, i forhold til flytterne. Videre viser utvidelsen av 

modellen at effekten styrkes dersom individene har høyere utdanning, denne effekten er 

signifikant i alle modellene. Flere undersøkelser viser lignende resultater, hvor de med høyere 

utdanning er mer tolerante og positive til etnisk mangfold (se for eksempel Blom 2015).  

Effekten avtar dersom foreldrene jobber heltid (modell 2), denne effekten blir sterkere i 

utvidelsene av modellen. I utvidelsen av modellen, fra modell 2 til modell 3, inkluderes de 

subjektive vurderingene. Det er mindre sannsynlig at de foreldrene som anser det utfordrende 

å bo i samme boligområde som innvandrere på grunn av ulik barneoppdragelse svarer at det 

er positivt å bo i samme boligområde. Dette er kanskje ikke overraskende. Modellen antyder 

også at de foreldrene som er fornøyd med områdets omdømme har redusert sannsynlighet for 

å svare at de syns det er positivt å bo i samme boligområde som innvandrere med hensyn til 

fordeler knyttet til kultur og toleranse.  

Jeg vil også påpeke, som nevnt i kapittel 5, at dette spørsmålet (den avhengige variabelen) 

kun ble stilt til de respondentene som hadde erfaring med å bo i samme boligområde som 

innvandrere, og at dette området ikke nødvendigvis er Groruddalen. Svarene viser derfor til 

respondentenes generelle holdninger knyttet til mangfold.  

Nagelkerke-verdien viser at det å bli boende i Groruddalen alene ikke forklarer så veldig mye 

av sannsynligheten for å svare at det å bo i samme boligområde som innvandrere er positivt 

fordi barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse (kun 4 prosent). Jo flere 

variabler som tas inn, jo mer av variasjonen forklares (fra 4 til 33 prosent). Verdiene på -2 

Log likelihood synker for alle utvidelsene, det betyr at mer og mer av den avhengige 

variabelen forklares av de uavhengige variablene som tas med i modellen.  

Tabell 17 viser at effekten av å bli boende i Groruddalen er signifikant fra modell 1-3.   
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Tabell 17: Vurderinger av boligområde knyttet til mangfold og toleranse, logistisk regresjon. 

Oppgitt i B-verdier.   

p = * < 0,01, ** < 0,05 og *** < 0,1. 

  

«Positivt å bo i samme boligområde som innvandrere fordi 

barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse 

og åpenhet»  

Modell 1 

 

Modell 2 

 

Modell 3 

 

Egenskaper ved individ/ husholdning    

Bofast (ref.kat.: flytter) 0,76* 1,60* 1,02** 

Mann (ref.kat.: kvinne)  -0,20 -0,06 

34 år og under (ref.kat.: over 34år)  0,46 0,41 

Par med barn (ref.kat.: aleneforelder)  0,45 0,95 

Høyere utdanning (ref.kat.: lavere utdanning (videregående 

og lavere))  
 1,60* 1,42* 

Inntekt   -0,65 -0,48 

Heltidsjobb (ref.kat.: deltid/ student/ annet)   -0,85*** -0,98** 

Eier bolig (ref.kat.: leietaker)   -0,25 -0,35 

Bor i småhus (ref.kat.: blokk/ terrassehus)  0,09 -0,35 

Subjektive vurderinger: påstander om boligområde og 

erfaringer med å bo i samme boligområde som innvandrere    
   

Positivt om naboene har omtrent samme inntekt som meg   0,31 

Ikke behov for nær kontakt med naboer   0,10 

Fornøyd med områdets omdømme   -1,10* 

Utfordrende pga. språkbarrierer    -0,09 

Utfordrende pga. ulik barneoppdragelse   -1,59* 

Konstantledd 0,03 7,97 7,82 

Nagelkerke 0,04 0,19 0,33 

- 2 Log Likelihood 217,74 197,05 176,57 

F-test 0,01* 0,00* 0,00* 

N 168 168 168 
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7.3 Regresjonsanalyse III: fornøyd med naboenes 

etniske bakgrunn 

I tabell 18 utfører jeg en regresjonsanalyse over hvor fornøyd de ulike gruppene er med 

naboenes etniske bakgrunn i deres nåværende boligområde. Jeg har kodet om svarene fra 

spørreundersøkelsen til «fornøyd» der hvor de enten har svart «svært fornøyd» eller «ganske 

fornøyd». Alle andre svar er kodet til annet. Det er interessant å utføre en logistisk 

regresjonsanalyse av denne variabelen siden dette er ett av aspektene mange av de bofaste er 

mindre fornøyd med, samtidig som at det er et av aspektene ved nabolaget flytterne er mest 

fornøyd med i analysene i kapittel 5 og 6.  

Modell 1 i tabell 18 antyder at det å være bofast reduserer sannsynligheten for å svare at en er 

fornøyd med naboenes etniske bakgrunn. Tabellen viser en tydelig forsterkning av forskjellen 

mellom bofaste og flyttere etter hvert som modellen utvides. Dette tyder på at de bofaste er 

misfornøyd med naboenes etniske bakgrunn uavhengig av individuelle kjennetegn og 

holdninger. Det er altså trekk ved Groruddalen som gjør at de svarer annerledes enn flytterne.  

I utvidelsen fra modell 1 til modell 2 antyder analysen at høyere inntekt øker sannsynligheten 

for å svare at man er fornøyd med naboenes etniske bakgrunn. Dette kan, i likhet med tabell 

17 (høyere utdanning), antyde at de med høyere sosioøkonomisk status er mer positive til 

etnisk mangfold, og er mer tolerante. Videre ser vi i utvidelsen av modellen at det er større 

sannsynlighet for at de som er fornøyd med områdets omdømme svarer at de er fornøyd med 

naboenes etniske bakgrunn (modell 3).   

Nagelkerke-verdien øker fra 15 prosent i modell 1, til 40 prosent i modell 3. -2 Log likelihood 

er også her avtakende gjennom utvidelsen av modellen. 
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Tabell 18: Naboenes etniske bakgrunn, logistisk regresjon. Oppgitt i B-verdier.   

p = * < 0,01, ** < 0,05 og *** < 0,1. 

  

«Fornøyd med naboenes etniske bakgrunn» 
Modell 1 

B 

Modell 2 

B 

Modell 3 

B 

Egenskaper ved individ/ husholdning    

Bofast (ref.kat.: flytter)  -1,51* -1,46* -0,80*** 

Mann (ref.kat.: kvinne)  -0,04 0,06 

34år og under (ref.kat.: over 34år)  -0,48 -0,45 

Par med barn (ref.kat.: aleneforelder)  -0,21 -0,13 

Høyere utdanning (ref.kat.: lavere utdanning 

(videregående og lavere))  
 0,11 0,04 

Inntekt:   1,27** 1,24*** 

Heltidsjobb (ref.kat.: deltid/ student/ annet)   0,10 0,38 

Eier bolig (ref.kat.: leietaker)   0,76 0,62 

Bor i småhus (ref.kat.: blokk/ terrassehus)  0,56 0,54 

Subjektive vurderinger: påstander om boligområde og 

erfaringer med å bo i samme boligområde som 

innvandrere    

   

Positivt om naboene har omtrent samme inntekt som meg   0,56 

Ikke behov for nær kontakt med naboer   -0,00 

Fornøyd med områdets omdømme   1,83* 

Utfordrende pga. språkbarrierer    0,11 

Utfordrende pga. ulik barneoppdragelse   -0,52 

Konstantledd 0,96* -16,86** -17,77** 

Nagelkerke 0,15 0,26 0,40 

- 2 Log Likelihood 213,24 197,29 173,33 

F-test 0,0* 0,04** 0,0* 

N 169 169 169 
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7.3.1 Flytteårsak: for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i 

skolen 

Ettersom en så stor andel av flytterne i de ulike analysene angir etnisk bakgrunn i nabolaget 

og skolen som en viktig flytteårsak, i tillegg til at det i stor grad er dette som belyses i media, 

har jeg valgt å utføre en regresjonsanalyse som ser på flytteårsaken, det var for høy andel 

barn med innvandrerbakgrunn i skolen i mitt gamle boligområde, for å se om det finnes 

spesifikke kjennetegn ved de flytterne som har svart dette. Ettersom det kun er 

referansegruppen, flytterne, som har svart på dette spørsmålet har jeg plassert denne 

regresjonsanalysen som vedlegg 5 bak i oppgaven. Jeg vil kort oppsummere hovedpoengene i 

denne analysen (se vedlegg 5 for mer utfyllende).  

Det mest interessante med denne tabellen er at det å bo i småhus reduserer effekten av å svare 

at for høy andel innvandrere i skolen i Groruddalen var en viktig årsak til å flytte. Dette er et 

interessant funn som styrker proxy-hypotesen om at kvaliteter ved andre områder kan ha spilt 

en avgjørende rolle i flyttebeslutningen, og at boligkarriere var en viktig faktor. I tillegg 

antyder utvidelsen av modellen at de foreldrene som har angitt pull-faktorene, områdets 

omdømme og området har lite sosiale problemer, ved det nye området som viktige, øker 

sannsynligheten for å angi at det var for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i skolen i 

mitt gamle boligområde.  

Nagelkerke-verdien viser at utvidelsen av modellene øker forklaringsgraden til den avhengige 

variabelen betraktelig (fra 26 til 57 prosent).    

7.4 Oppsummering 

Analysene som er utført i dette kapittelet viser at det finnes kjennetegn ved individ/ 

husholdning som har betydning for hvordan majoritetsforeldre tilpasser seg. Samtidig er det 

en rekke faktorer som ikke er signifikante, det vil si at de ulike individene og husholdningene, 

både flyttere og bofaste, er forskjellige, og at hver enkelt husholdning står overfor komplekse 

og vanskelige valg i forhold til avgjørelser om bosted. 

Den første regresjonsanalysen antyder at det å være bofast reduserer sannsynligheten for å 

svare at man er fornøyd med området i sin helhet, i forhold til flytterne. Dette kan styrke 

perspektivet til Brown og Moore (1970) om at de som velger å flytte har overveid situasjonen 
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på det stedet de tidligere bodde, de har hatt klare kriterier over hva de ønsker i det nye 

boligområdet, og hva de ikke ønsker. De har altså flyttet til et område som oppfyller deres 

kriterier over ting de ønsker, og er dermed fornøyd med sitt nye boligområde.  

Den andre regresjonsanalysen antyder at det å være bofast styrker sannsynligheten for å svare 

at man anser det som positivt å bo i samme boligområde som innvandrere fordi barna lærer 

om ulike kulturer og utvikler større toleranse og åpenhet. Dette styrker tanken om at mangfold 

fører til økt toleranse, og at de bofastes svar er signifikant forskjellige fra flytternes. Som 

nevnt i kapittel 5 kan svarene være påvirket av situasjonen på det stedet man bor, hvor de 

bofaste vektlegger mangfold som noe positivt så lenge de selv bor i dalen. Det kan også 

tenkes at de som blir boende er mer tolerante i form av at det på tidligere tidspunkt har skjedd 

en selvseleksjon og utflytting av de beboerne som var mindre tolerante. Alternativt har de 

foreldrene som blir boende mer positive erfaringer i møte med kulturelt mangfold.  

Tabell 18 viser en tydelig forsterkning av forskjellen mellom bofaste og flyttere gjennom 

utvidelsene. Dette tyder på at de bofaste er misfornøyd med naboenes etniske bakgrunn 

uavhengig av individuelle kjennetegn og holdninger. Det kan være flere årsaker til at de 

foreldrene som er misfornøyd med naboenes etniske bakgrunn fortsetter å bli boende i 

Groruddalen. Tidligere analyser har vist at de bofaste i stor grad er fornøyd med å bo i 

Groruddalen, så selv om de er misfornøyd med naboenes etniske bakgrunn kan det være andre 

pull-faktorer som trekker i motsatt retning og som gjør at de blir boende. På den ene siden kan 

det være strukturelle faktorer som gjør at en eventuell flytting ikke er mulig, eller det kan 

være bevisste valg (elective belonging) som gjør at man blir boende eller at man ubevisst 

(loyalty) blir boende fordi man ikke ser noen grunn til å flytte.  

Den enkelte husholdning står overfor komplekse avgjørelser som ikke bare påvirker ens egen 

familie. Avgjørelser vedrørende å flytte eller å bli boende i Groruddalen vil i mange tilfeller 

også påvirke andre majoritetsforeldre og deres avgjørelse om å flytte eller bli boende.       

Foreldre med høyere inntekt ser ut til å være mer fornøyd med området som helhet og 

naboenes etniske bakgrunn. Det kan også tenkes at de med høyere inntekt oftere bor i småhus. 

Selv om denne variabelen ikke er signifikant, er den stigende både i tabell 16 og 18.  

Totalt sett bekrefter regresjonsanalysene i dette kapittelet i stor grad det tidligere analyser i 

denne oppgaven har vist. På tross av at utvalget er relativt lite viser det allikevel klare 
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tendenser både blant bofaste og flyttere. Den bofaste gruppen er mer tolerant i forhold til 

etnisk mangfold enn det flytterne er, samtidig som at de også er mindre fornøyd med 

naboenes etniske bakgrunn. Dette tolker jeg som at de bofaste er fornøyd med å bo i et 

område som er preget av et kulturelt og etnisk mangfold, men samtidig er de bekymret for at 

den høye andelen innvandrere skal påvirke i negativ retning, og de er derfor ikke fornøyd med 

situasjonen. Mye av denne bekymringen og usikkerheten kan være knyttet til medias 

fremstilling av Groruddalen, og av at det flytter flere etnisk norske ut av Groruddalen enn det 

flytter inn. Som nevnt i innledningen er situasjonen for foreldre trolig annerledes enn for de 

beboerne som bor i Groruddalen uten barn, da man som foreldre ønsker at barna skal ha like 

gode muligheter som barn som er oppvokst andre steder i landet. Husholdningenes 

beslutninger og tilpasninger blir derfor enda mer komplekse.     

Flytternes tilpasning antyder at de har flyttet til områder som i større grad oppfyller kravene 

deres om hva et godt oppvekstmiljø er, samtidig som svarene kan være preget av at de nylig 

har flyttet og derfor er mer positive. Ettersom en stor andel av flytterne har flyttet fra blokk til 

småhus (hele 78 prosent), er det interessant at regresjonsanalysen (vedlegg 5) antyder at 

denne gruppen reduserer effekten av å svare at for høy andel innvandrere i skolen i 

Groruddalen var en viktig årsak til å flytte. Analysene gjennom hele denne oppgaven 

indikerer at andelen innvandrere har påvirket flytterne i deres beslutning om å flytte fra 

Groruddalen, men samtidig viser flere av analysene at boligdrømmen er en minst like viktig 

(om ikke viktigere) årsak til å flytte. Det kan godt tenkes at flere barnefamilier som har flyttet 

fra Groruddalen ikke har hatt en så sterk stedstilhørighet til dalen, selv om de har trivdes med 

å bo der, og at boligen som helhet derfor har vært en viktig pull-faktor ved andre områder. Vi 

vet at boligprisene i Oslo, også i Groruddalen, er mye høyere enn boligprisene like utenfor 

Oslo. For mange husholdninger vil nok boligpris, kombinert med et større utvalg av småhus, 

være et sterkt motiv for å flytte.  
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8 Avslutning og konklusjon 

I dette kapittelet vil jeg kort oppsummere oppgavens funn og teoretisk relevans. Jeg vil også 

komme med mine tanker rundt videre forskning og avslutningsvis gjøre rede for mine tanker 

rundt Groruddalen og hva fremtiden bringer.   

8.1 Oppgavens funn 

Målet med denne oppgaven har vært å belyse hvilke vurderinger og tilpasninger 

majoritetsforeldre gjør i forhold til endringer i Groruddalen gjennom problemstillingene; 

«Hvordan forholder "bofaste majoritetsforeldre" i Groruddalen seg til endringer i nabolaget 

og mobilitetsprosesser? Har denne gruppen andre kjennetegn og holdninger enn de som har 

flyttet?». Ved å sammenligne denne gruppen med de som har flyttet fra Groruddalen, har de 

ulike analysene på den ene siden vist at foreldrene gjør mange like vurderinger av situasjonen, 

da spesielt med tanke på faktisk og ønsket situasjon av andelen innvandrere og etnisk norske i 

boligområde og på skolen. Det er også store likheter i svarfordelingen om vurderinger i 

forhold til eventuelle endringer som ville, eller har, bidratt til et ønske om å flytte. Samtidig 

antyder analysene at de bofaste er litt mer tolerante enn de som har flyttet, og at de i større 

grad anser det berikende for barna deres å vokse opp i områder med etnisk mangfold. Dette er 

en tolkning, det kan som nevnt tidligere være flere årsaker. Analysene antyder også at de 

bofaste bryr seg lite om naboenes sosioøkonomiske status og at de i stor grad anser blandete 

nabolag som positivt.  

Alt i alt er en stor andel av de bofaste svært fornøyd med både bolig og boligområdet, selv om 

det har skjedd store endringer i Groruddalen i nyere tid. Områdets omdømme og andelen 

etniske minoriteter er de faktorene ved Groruddalen de bofaste er minst fornøyd med, disse 

aspektene er også pull-faktorer flytterne anga som viktige årsaker til å flytte til nåværende 

nabolag. Selv om en stor andel av de bofaste er misfornøyd med områdets omdømme, så 

mener nesten 70 prosent at dette ikke stemmer overens med den faktiske situasjonen, og at 

området er bedre enn sitt omdømme. Dette kan tyde på at media og den politiske debatten 

rundt Groruddalen til en viss grad påvirker dem som bor der, selv om de i utgangspunktet er 

fornøyd med området. Andersen (2014) viser i sin undersøkelse av øst- og vestkanten i Oslo, 

at mange av intervjuene som ble gjort med foreldre som bor i Groruddalen bærer preg av en 

usikkerhet knyttet til fremtiden. Denne usikkerheten knyttes til sosial og kulturell 
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reproduksjon. Forventninger om endringer i fremtiden kan føre til at fremadskuende 

husholdninger tar valg som fører til endringer. Medias vinkling av situasjonen i Groruddalen 

kan være en faktor som bidrar til dette. Samtidig kan mange små forskjeller i husholdningenes 

vurderinger føre til skjeve flyttestrømmer, noe som gjør hele bildet svært komplekst og 

omfattende.  

De ulike regresjonsanalysene viser på den ene siden at svarene er forskjellige og påvirkes av 

blant annet holdninger, inntekt, utdanning og boligtype. Det indikerer at det er rimelig å tolke 

at det er en viss selvseleksjon mellom de ulike gruppene. Samtidig så viser analysene at 

husholdningenes atferdsmønstre påvirkes av mange individuelle faktorer som er vanskelig å 

fange opp. Dette bekrefter at det er store individuelle variasjoner, og stor uforklart variasjon, 

noe som tydeliggjør kompleksiteten i husholdningenes avgjørelser. For mange husholdninger 

vil disse beslutningene om å flytte eller å bli værende på det stedet man er dukke opp mange 

ganger i løpet av livet, og ofte vil det være helt individuelle faktorer som avgjør.      

8.2 Teoretisk relevans 

Konteksten i denne oppgaven har vært avgrenset til Groruddalen som sted og hvilke 

vurderinger foreldre med barn under 18 år gjør i forhold til endringer i nabolaget og hvordan 

disse endringene påvirker barnas oppvekstmiljø.  

Analysene antyder at den bofaste gruppen er noe mer tolerant enn de som har flyttet. Dette 

styrker teorier som viser til at mangfold fører til økt toleranse. De bofaste er også fornøyd 

med nærheten til familie og venner, dette kan tolkes som at de opplever at det eksisterer sosial 

kapital i nabolaget og/ eller at de føler tilhørighet til stedet. Det at bofaste foreldre blir boende 

i Groruddalen selv om de er misfornøyd med naboenes etniske bakgrunn svekker til en viss 

grad Ellens hypotese og teorien om hvit flukt, men på den andre siden styrkes begge 

perspektivene ved at en stor andel av de bofaste ville vurdert å flytte dersom andelen 

innvandrere økte (ytterligere) eller andelen med norsk bakgrunn i boligområdet ble mindre.  

Tolkningene styrkes når vi ser på flytternes motiver for å flytte fra Groruddalen. En høy andel 

av flytterne oppgir høy minoritetsandel som en viktig årsak til å flytte fra det forrige 

nabolaget, samtidig som områdene de har flyttet til har en mye lavere andel minoriteter både i 

nabolaget og i skolen - dette styrker perspektivet om hvit flukt og 

nabolagsutviklingshypotesen. Videre er det en stor andel som har flyttet fra blokk/ leilighet til 
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småhus, dette styrker proxy-perspektivet, og svekker samtidig perspektivet om hvit flukt som 

eneste/ viktigste flytteårsak. En stor andel innenfor den bofaste gruppen bor allerede i småhus, 

og er veldig fornøyd med boligsituasjonen. For mange av de som har flyttet har nok bolig 

vært sentralt, samtidig som andre faktorer har komplettert dette motivet.  

Begge gruppene er bekymret for Groruddalens omdømme. Dette er et problem som indikerer 

at omdømme er en viktig grunn til skjeve flyttemønster, hvor økningen i andelen minoriteter 

kombinert med stigmatisering utløser en selvforsterkende effekt som bidrar til at 

flyttestrømmene og den delte byen opprettholdes. Dette bekrefter i stor grad Hastings (2004) 

vurderinger av hvordan ulike diskurser om nabolag er vanskelige å endre, og at ulike aktører 

bidrar til å opprettholde stigmatiseringen både bevisst og ubevisst.    

Usikkerheten knyttet til Groruddalens fremtid, og hvordan dette fremstilles i media, er nok en 

faktor som påvirker mange foreldre til å vurdere situasjonen fortløpende. For mange vil nok 

vurderinger om å flytte dukke opp som et alternativ flere ganger i løpet av livet, dette 

forsterker både nyere flytteperspektiver som ser på flytting som en kontinuerlig prosess, men 

også Brown og Moores og Hirschmans modeller som i stor grad peker i samme retning om at 

avgjørelser hele tiden vurderes og revurderes. De som trives med å bo i Groruddalen håper 

kanskje at situasjonen skal endre seg til det bedre. Boligmarkedet er også en faktor som kan 

påvirke husholdningene til å bli boende ved at de ikke finner ønsket bolig til ønsket pris i 

andre nabolag. Det kan også være hendelser på individnivå som endrer avgjørelser som ble 

tatt for kort tid siden. Om noen måneder eller år har kanskje situasjonen endret seg og 

avgjørelsene vedrørende flytting tas igjen stilling til av den enkelte husholdning. Tabell 15 

viser at mange bofaste er usikre på om de vil flytte, samtidig som de fleste verken har lyst 

eller planer om å flytte. Det kan godt hende at vurderingene husholdningene gjorde i 2012 har 

endret seg og at noen av de som var usikre da har flyttet nå. Eller at de som verken hadde lyst 

eller planer om å flytte i 2012 har endret mening og vurderer å flytte nå.     

Handlingsmønsteret til foreldre med barn som bor eller har bodd i Groruddalen bekrefter i 

stor grad handlingsalternativene Hirschman foreslår skjer ved endringer (i boligområdet). 

Andelen minoriteter i Groruddalen har økt betraktelig i nyere tid, og dette har påvirket 

majoritetsforeldrenes handlinger på ulike måter. Mange majoritetsforeldre har flyttet (exit) fra 

Groruddalen, men som analysene i denne oppgaven viser, så er det mange av flytterne som 

oppgir boligtype som en viktig årsak til flytting, samtidig som minoritetsmotivet er en viktig 

push-faktor i flere av analysene. Blant de foreldrene som blir boende vet vi at flere har ytret 
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seg om sine erfaringer ved å bo i Groruddalen i ulike aviser (ikke nødvendigvis de som har 

deltatt i denne spørreundersøkelsen), samtidig som mange er lojale mot området på tross av 

endringer (voice/ loyalty).  

Begge gruppenes vurderinger forsterker push-pull-perspektivet om at husholdningene 

opplever endringer i nabolaget på forskjellige måter og handler ulikt. Det kan være mange 

faktorer som påvirker den enkelte husholdning til å handle på en bestemt måte, og enkelte 

positive aspekter ved bolig og boligområde kan veie opp for andre aspekter som man er 

mindre fornøyd med. Eller motsatt.  

Jeg tror også at kognitiv dissonans spiller en viktig rolle for mange av de bofaste (og for 

flytterne), og at man generelt sett må forenkle virkeligheten for å være tilfreds, selv om dette 

ikke er noe analysene i denne oppgaven kan bekrefte. De bofaste nedtoner negative sider ved 

Groruddalen, mens flytterne oppveier deres nye nabolag og er friere til å vurdere deres gamle 

nabolag i Groruddalen. Begge gruppene tilpasser seg den situasjonen på det stedet de er på. 

Dette gjelder spesielt dersom det eksisterer strukturelle begrensninger som hindrer 

husholdningene i å flytte. Ved å forenkle virkeligheten og fremheve positive enkeltaspekter 

kan det for mange være enklere å holde ut i en vanskelig situasjon. Dette er en menneskelig 

og forståelig tilpasning til komplekse omgivelser, ofte er man ikke engang klar over at man 

gjør det, som kan bidra til at husholdningenes beslutninger og tilpasninger er enda mer 

komplekse enn det denne oppgaven viser.    

8.3 Videre forskning 

Denne oppgaven har kun belyst majoritetsforeldres valg og preferanser i forhold til bolig og 

boligområde. Det hadde vært interessant å belyse hvilke tanker minoritetsbefolkningen har 

om det samme temaet. Det er flere forskningsartikler som belyser minoritetenes flyttemønster 

i Osloområdet (se blant annet Turner og Wessel 2013) og med det som bakgrunn hadde det 

vært interessant å se om de gjør andre vurderinger i forhold til barn og oppvekstmiljø og 

andre forhold ved boligområdet. Har de andre kriterier til bolig og boligområdet? Er de ulike 

landgruppene mer forskjellig fra hverandre i vurderingene enn hva majoritet og 

minoritetsbefolkningen er fra hverandre? Blir Groruddalen sett på som et midlertidig sted på 

veien ut mot Romerike?   
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Det hadde også vært interessant å se om det eksisterer lignende forhold på lavere geografiske 

nivåer i andre (stor)byer i Norge. Groruddalen og Oslo har i stor grad blitt et slags symbol på 

innvandring og problemer knyttet til dette, men det eksisterer sikkert lignende tendenser andre 

steder i Norge, selv om omfanget ikke er like stort. Her kunne det vært interessant å gjøre 

kvalitative undersøkelser om både hvordan majoritetsforeldre opplever situasjonen, men 

kanskje spesielt hvordan minoritetsforeldre opplever det å være minoritet på et sted som ikke 

er preget av så mange andre minoriteter. Blir man i større eller mindre grad sett, blir man i 

større eller mindre grad inkludert eller ekskludert fra aktiviteter? Er det kun for noen grupper 

det eksisterer fordeler ved å bo i etniske klynger, slik som nordmenn i Spania (i dag) og i 

Brooklyn (på 60-tallet), mens for andre etnisiteter (pakistanere, somaliere og srilankere) blir 

denne klyngedannelsen ansett som et problem? Statistikken viser at mange av minoritetene 

som i første omgang havner andre steder enn i Oslo ofte vil flytte til Oslo etter hvert. Dette 

kan henge sammen med arbeidsmarkedet, men det kan også være andre faktorer som 

tilhørighet, venner og familie, religion og diskriminering som påvirker minoritetenes 

tilpasning.  

8.4 Fremtiden 

På sikt vil det være mange etniske minoriteter som er født og oppvokst i Norge, og som i stor 

grad anser det norske for å være en like stor del av ens identitet som det etniske nordmenn 

gjør. Kategorisering er et viktig grep i forskningen, men i mange tilfeller kan det være veldig 

misvisende. I vanlig statistikk og analyser skiller SSB mellom innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre. Det betyr blant annet at voksne innvandrere og barn med 

innvandrerbakgrunn som kommer til Norge som unge havner i samme kategori. Ifølge 

Henriksen (2009) er det liten forskjell på unge som innvandret før skolealder, og på 

innvandrere som er født i Norge. Hun viser til at barn i stor grad tilpasser seg, og blir en del 

av det norske samfunnet i form av utdanning og arbeid. Selv om foreldrene oppgir at barna 

deres har et annet morsmål enn norsk ved innskrivning i skolen, så tror jeg det er mange av 

disse barna som behersker norsk bedre enn de behersker morsmålet foreldrene oppgir. Det er 

heller ikke mange andre land som definerer en person som er født i et land for å være en 

innvandrer i det samme landet, slik som man ofte gjør i Norge.  

To menn i trettiårene som begge bor og er oppvokst i Oslo, med samme mastergrad og 

inntekt, begge med boliglån, begge med samboer som jobber fulltid og ett barn under 5 år, vil 
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i stor grad være i samme situasjon, uavhengig at etnisk bakgrunn. I mange tilfeller vil 

etnisitetsbegrepet være helt irrelevant, og man må i større grad stille spørsmålstegn ved om 

det i det hele tatt er et problem (alene) at andelen ikke-vestlige minoriteter i Groruddalen per 

dags dato er 42 prosent. Selv om andelen ikke-vestlige minoriteter som en gruppe er høy, så 

er andelen etniske nordmenn fremdeles over 50 prosent, mens den største gruppen av de ikke-

vestlige minoritetene kun er 8,7 prosent. Den største gruppen består av pakistanere, og en stor 

andel av disse er tredjegenerasjons innvandrere som er født og oppvokst i Norge (Holen, 

2016).  

Avslutningsvis tror jeg vi må anerkjenne at de aller fleste aldri har vært i Groruddalen, men at 

de fleste har et bilde og en oppfatning av Groruddalen gjennom media og fortellinger om 

Groruddalen. Groruddalen er et diffust begrep som består av et stort geografisk område som 

rommer et mangfold av ulike mennesker. Selv om det ofte oppstår en konflikt mellom 

stedstilhørighet og stedsrepresentasjoner, så forbinder de aller fleste Groruddalen med noe det 

ikke er. Medias fremstilling og fokusering på negative aspekter ved Groruddalen bidrar til å 

opprettholde denne representasjonen.   

Ifølge Holen (2016) bør man i større grad se på Groruddalen som et forbilde for resten av 

Norge. Groruddalssatsingen kan fremdeles være et viktig grep for å endre forestillingen 

utenforstående har om Groruddalen. Det å bygge parker i et dalføre som grenser til marka kan 

kanskje virke unødvendig for mange, men samtidig kan det bidra til å gi Groruddalen et litt 

annet uttrykk, det kan skape møteplasser for de som bor der, og kanskje lokke mennesker fra 

andre deler av byen til å hoppe på bane 4/5 mot Vestli eller bane 2 mot Ellingsrudåsen. 

Bjerkeparken har for eksempel vunnet flere priser for sin utforming, noe jeg tror kan bidra til 

at utenforstående får et annet bilde av dalen.  
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Vedlegg 1 

Pull-faktorer for å flytte til nåværende boligområde, oppgitt i prosent. N 66. 

 

*Spørsmål 36 fra spørreundersøkelsen: Hvor sterkt påvirket følgende forhold din beslutning om å flytte til ditt 

nåværende boligområde? Sett kun ett kryss for hver linje.   

 

Flytteårsak blant flytterne* 

Svært 

sterkt 

Ganske 

sterkt 

Ganske 

svakt 

Ikke i det 

hele tatt 

Ikke 

relevant 

Boligens kvaliteter (størrelse, 

utforming, standard) 
53,0 36,4 3,0 6,1 1,5 

Området føles trygt og rolig 50,0 39,4 7,6 0,0 3,0 

Området er rent og velholdt 28,8 57,6 10,6 1,5 1,5 

Gode uteområder (parker, 

grøntområder, osv.) 
27,3 57,6 9,1 3,0 3,0 

Den etniske elevsammensetningen i 

den lokale skolen 
31,8 39,4 7,6 13,6 7,6 

Høy kvalitet på den lokale skolen 22,7 43,9 12,1 12,1 9,1 

Området har lite sosiale problemer 19,7 42,4 24,2 7,6 6,1 

Boligområdet har et godt omdømme 16,7 47,0 21,2 12,1 3,0 

Avstanden til arbeid eller skole 19,7 30,3 28,8 12,1 9,1 

Arkitekturen og bygningsmiljøet 4,5 39,4 34,8 9,1 12,1 

De fleste naboene er i samme alder/ 

livsfase som meg 
16,7 21,2 37,9 13,6 10,6 

De fleste naboene har samme sosiale 

bakgrunn som meg 
13,6 22,7 31,8 15,2 16,7 

De fleste naboene har norsk 

bakgrunn 
22,7 31,8 21,2 12,1 12,1 

God kollektivtransport (buss, trikk, t- 

bane, tog) 
18,2 33,3 31,8 10,6 6,1 

Boligområdet har en blanding av 

mennesker med ulik kultur og livsstil 1,5 9,1 45,5 28,8 15,2 

Andre offentlig tjenester (helse, 

eldresenter osv.) 
12,1 22,7 43,9 16,7 4,5 

Jeg har slekt/ venner i boligområdet 6,1 24,2 24,2 33,3 12,1 

Godt kommersielt tilbud (butikker 

osv.) 
12,3 32,3 40,0 13,8 1,5 

Boligutgiftene 18,2 36,4 21,2 21,2 3,0 

Jeg kjente godt til området fra før 16,7 24,2 31,8 24,2 3,0 
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Vedlegg 2 

Resten av spørsmålene fra tabell 10: Forandringer i boligområdet som potensielt kan føre til 

fraflytting, oppgitt i prosent. 

 

*Spørsmål 40 fra spørreundersøkelsen: Ville, eller har, noen av følgende forandringer i boligområdet du bor i nå, 

fått deg til å vurdere å flytte? Velg ett eller flere alternativer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandringer i boligområdet* Bofaste Flyttere Innad i dalen Total 

Bygging av eller omgjøring til kommunale 

boliger i eller nært boligområdet 
14,7 22,7 14,8 17,3 

Økt andel innvandrere fra Øst-Europa 19,1 12,1 25,9 17,8 

Forverrede offentlige tjenester  29,5 43,9 18,5 32,7 

Økt andel innvandrere fra Vest-Europa 9,5 1,5 7,4 6,7 

Forverret kommersielt tilbud 8,7 15,1 7,4 10,5 

Økt andel arbeidsledige i området 7,8 16,6 7,4 10,5 

Bygging av andre typer nybygg i eller nært 

området 
5,2 3,0 - 3,8 

Ingen av disse 22,6 36,3 33,3 28,3 

Antall 115 66 27 208 
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Vedlegg 3 

Resten av spørsmålene fra tabell 11: Push-faktorer for å flytte fra Groruddalen, oppgitt i 

prosent. N 66.  

 

*Spørsmål 34 fra spørreundersøkelsen: Hvor viktig mener du de følgende årsakene var for at du flyttet fra ditt 

forrige boligområde? Sett kun ett kryss for hver linje.  

  

Flytteårsak blant flytterne*: 
Svært 

viktig 
Viktig 

Ikke 

særlig 

viktig 

Helt 

 uviktig 

Ikke 

relevant 

Boligutgiftene var for høye i mitt gamle  

boligområde 
9,2 10,8 13,8 35,4 30,8 

Mitt gamle boligområde lå for langt fra jobb 

eller skole 
6,2 4,6 15,4 46,2 27,7 

Kollektivtransporten (buss, trikk, t-bane, tog) 

 var ikke bra nok i mitt gamle boligområde  
3,1 6,2 13,8 41,5 35,4 

Det kommersielle tilbudet (f.eks. 

 dagligvarebutikker, etc.) i mitt gamle  

boligområde var ikke bra nok 

3,1 4,6 18,5 43,1 30,8 

Jeg savnet et godt fritidstilbud i mitt gamle  

boligområde 
4,5 9,1 30,3 28,8 27,3 

Det var ikke nok grøntområder/ parker/  

natur i eller nært mitt gamle boligområde 
6,1 12,1 16,7 37,9 27,3 

Jeg kjente ingen i mitt gamle boligområde 4,5 13,6 30,3 24,2 27,3 

Jeg fant ikke passende bolig i mitt gamle  

boligområde 
7,5 23,1 9,2 30,8 29,2 

Jeg følte meg ikke trygg i mitt gamle  

boligområde 
16,7 15,2 18,2 22,7 27,3 

Mitt gamle boligområde var ikke tilstrekkelig 

 rent eller godt vedlikeholdt 
6,1 19,7 13,6 30,3 30,3 

Jeg likte ikke arkitekturen og bygningsmiljøet 

 i mitt gamle boligområde 
7,6 16,7 21,2 25,8 28,8 
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Vedlegg 4 

Spørsmålene fra spørreundersøkelsen, undersøkelse om ditt nabolag, som er brukt i 

oppgaven:  

Spørsmål 1: Hvor lenge har du bodd i … Spørsmålet gjelder siste periode du har bodd her. Gi 

et svar for hver linje. 

 … Oslo og/ eller Akershus? 

 … nåværende kommune? 

 … nåværende boligområde? 

 … nåværende bolig? 

På samtlige av spørsmålene kunne man fylle ut både år og måneder. 

 

Spørsmål 2: Hva slags bolig bor du i nå? Sett kun ett kryss. 

 Frittstående enebolig 

 Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig, generasjonsbolig 

 Bygård 

 Blokk, terrassehus med 2-4 etasjer 

 Blokk, terrassehus med 5 eller flere etasjer 

 

Spørsmål 3: Hva slags eier- eller leieforhold har du til boligen du bor i nå? 

 Eier: valg mellom ”selveier” eller ”borettslag/ aksjeselskap”   

 Leier: valg mellom ”av annen leieboer (fremleie)”, ”av privat utleier” eller ”av 

kommune/ stat” 

 Annet 

 

Spørsmål 7: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold ved boligen din og 

boligområdet ditt? Sett kun ett kryss for hver linje. 

1) Boligen som helget (størrelse, utforming og standard) 

2) Boligutgiftene 

3) Kollektivtransport (buss, trikk, t-bane og tog) 

4) Skoletilbudet 

5) Andre offentlige tjenester (helse, barnehager, osv.) 

6) Kommersielt tilbud (tilgang til dagligvarebutikker osv.) 

7) Uteområder (parker og grøntområder) 

8) Bygningsmiljøet og arkitekturen 

9) Ro og orden i området 

10)  Tryggheten i området 

11)  Vedlikeholdet i området (rent og pent) 

12)  Nærhet til familie og venner 

13)  Kontakt med naboer. Med naboer mener vi alle som bor i boligområdet ditt. 

14)  Inntekt, yrke og utdannelse blant naboene 

15)  Naboenes etniske bakgrunn 

16)  Områdets omdømme 

17)  Områdets barnevennlighet 

18)  Området i sin helhet 

På alle forholdene kunne man velge mellom alternativene: ”svært fornøyd”, ”ganske 

fornøyd”, ”verken fornøyd eller misfornøyd”, ”ganske misfornøyd”, ”svært misfornøyd” eller 

”ikke relevant”. 
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Spørsmål 8: Hvilket av forholdene 1)-18) i spørsmål 7… Angi tall: 

 … er du mest fornøyd med i ditt område 

 … er du minst fornøyd med i ditt område 

 

Spørsmål 11: Nedenfor følger noen påstander om bolig og bosted. Hvor enig eller uenig er du 

i disse påstandene? Sett kun ett kryss for hver linje. 

a) Jeg synes det er bedre å eie boligen sin enn å leie 

b) Det er viktig å ha tilgang til tjenester som skoler, eldresenter, dagligvarebutikker osv. i 

boligområdet 

c) Jeg tilbringer heller min fritid i byen enn i naturen 

d) Jeg har ikke behov for nær kontakt med naboene mine. Det holder at vi hilser på 

hverandre når vi møtes 

e) Jeg har ikke noe imot at det er boliger for mennesker med særskilte behov i mitt 

boligområde (for eksempel psykiatri, rus eller sosiale problemer) 

f) Det er ikke viktig for meg hva slags mennesker som bor i mitt boligområde 

g) Det er positivt om naboene har omtrent samme inntektsnivå som meg 

h) Det er positivt om området består av en blanding av mennesker med ulik etnisk/ 

kulturell bakgrunn 

i) Det finnes visse etniske grupper som jeg helst ikke vil bo i nærheten av 

j) Kommunale boliger er en boform med dårlig omdømme 

k) Jeg bryr meg ikke om hva slags omdømme området mitt har 

l) Jeg er noen ganger flau over å fortelle hvor jeg bor 

m) Det finnes mange boligområder i Oslo og Akershus som oppfyller mine behov og 

ønsker 

På alle påstandene kunne man velge mellom alternativene: ”helt enig”, ”ganske enig”, ”ingen 

oppfatning”, ”ganske uenig” eller ”helt uenig”. 

 

Spørsmål 12: Hva slags omdømme tror du ditt nåværende boligområde har blant folk som 

ikke bor der selv? Sett kun ett kryss. 

 Svært bra 

 Ganske bra 

 Verken bra eller dårlig 

 Ganske dårlig 

 Svært dårlig 

 

Spørsmål 13: Stemmer dette omdømmet med ditt bilde av området? Sett kun ett kryss. 

 Ja 

 Nei, området er bedre enn sitt omdømme 

 Nei, området er verre enn sitt omdømme 

 

Spørsmål 14: Hvor mange har norsk bakgrunn i ditt boligområde? Sett kun ett kryss. 

 Så godt som alle 

 Over halvparten 

 Om lag halvparten 

 Mindre enn halvparten 

 Så godt som ingen 

 Vet ikke 
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Spørsmål 15: Ville du ha foretrukket at andelen innvandrere i boligområdet ditt var høyere, 

lavere eller slik det er nå? Sett kun ett kryss. 

 Mye høyere 

 Litt høyere 

 Samme som det er i dag 

 Litt lavere 

 Mye lavere 

 Det spiller ingen rolle 

 Vet ikke 

 

Spørsmål 20: Hvor mange elever med norsk bakgrunn er det på barnets/ barnas skole? Hvis 

barna dine går på ulike skoler besvar spørsmålet for skolen til ditt yngste barn i grunnskolen. 

Sett kun ett kryss. 

 Så godt som alle 

 Over halvparten 

 Om lag halvparten 

 Mindre enn halvparten 

 Så godt som ingen 

 Vet ikke 

 

Spørsmål 21: Ville du foretrekke at andelen barn med innvandrerbakgrunn på barnets/ 

barnas skole var høyere, lavere eller slik den er nå? Hvis barna går på ulike skoler besvar 

spørsmålet for skolen til ditt yngste barn i grunnskolen. Sett kun ett kryss. 

 Mye høyere 

 Litt høyere 

 Samme som det er i dag 

 Litt lavere 

 Mye lavere 

 Det spiller ingen rolle 

 Vet ikke 

 

Spørsmål 26: Basert på dine erfaringer av å bo i boligområde med innvandrere, hvor enig 

eller uenig er du i følgende påstander: Å bo i samme boligområde som innvandrere er … Sett 

kun ett kryss for hver linje. 

a) … positivt fordi det er spennende og berikende å møte ulike kulturer. 

b) … positivt fordi barna lærer om ulike kulturer og utvikler større toleranse og åpenhet. 

c) … positivt fordi innvandrere ofte er sosiale og åpne. 

d) … verken positivt eller negativt – alle etniske grupper har både hyggelige og 

vanskelige personer 

e) … verken positivt eller negativt – jeg har/ hadde knapt kontakt med innvandrere i 

boligområdet mitt. 

f) … utfordrende fordi tradisjoner og livsstiler er ulike (barneoppdragelse, døgnrytme, 

matlaging og støynivå). 

g) … utfordrende fordi noen innvandrere ikke er vant til reglene og pliktene i 

boligområdet (trappevask, vaskerom, gjenvinning, ryddighet osv.) 

h) … utfordrende fordi for få innvandrere deltar og tar ansvar i lokale lag og foreninger 

(velforeninger, idrettslag, fritidsaktiviteter for barn osv.) 
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På alle forholdene kunne man velge mellom følgende alternativer: ”helt enig”, ”ganske enig”, 

”verken enig eller uenig”, ”ganske uenig” eller ”helt uenig”. 

 

Spørsmål 28: Hvilken type bolig bodde du i før den boligen du bor i nå? Sett kun ett kryss. 

 Frittstående bolig 

 Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig, generasjonsbolig 

 Bygård 

 Blokk, terrassehus med 2-4 etasjer 

 Blokk, terrassehus med 5 eller flere etasjer 

 

Spørsmål 32: Synes du følgende forhold er bedre eller dårligere på ditt nye bosted enn det 

forrige? Sett kun ett kryss for hver linje. 

 Boligen: ”mye bedre”, ”omtrent som før” eller ”mye dårligere” 

 Bomiljøet: ”mye bedre”, ”omtrent som før” eller ”mye dårligere” 

 

Spørsmål 33: Hvorfor flyttet du fra den forrige boligen din? Flere svaralternativ er mulig. 

 Jeg flyttet fra foreldrehjemmet 

 Jeg flyttet sammen med min partner 

 Jeg ble separert/ skilt 

 Jeg flyttet inn hos andre slektninger 

 Leiekontrakten ble sagt opp og jeg ble tvunget til å flytte 

 Min forrige bolig hadde feil størrelse (for eksempel for stor eller for liten) 

 Jeg ville bo i en annen boligtype (for eksempel enebolig i stedet for leilighet) 

 Jeg ville endre eier- eller leieforholdene til boligen (for eksempel eie i stedet for leie, 

eller motsatt) 

 Boligutgiftene i min forrige bolig var for høye 

 Boligstandarden i min forrige bolig var for dårlig 

 Jeg flyttet for å komme nærmere jobben eller skolen min 

 Jeg flyttet for å komme nærmere slekt, venner og/ eller hjemsted 

 Jeg ville bo i et annet boligområde 

 Annet 

 

Spørsmål 34: Hvor viktig mener du de følgende årsakene var for at du flyttet fra ditt forrige 

boligområde? Sett kun ett kryss for hver linje. 

1) Jeg fant ikke passende bolig i mitt gamle boligområde 

2) Boligutgiftene var for høye i mitt gamle boligområde 

3) Mitt gamle boligområde lå for langt fra jobb eller skole 

4) Kollektivtransporten (buss, trikk, t-bane, tog) var ikke bra nok i mitt gamle 

boligområde 

5) Det kommersielle tilbudet (for eksempel dagligvarebutikker, etc.) i mitt gamle 

boligområde var ikke bra nok 

6) Jeg savnet et godt fritidstilbud i mitt gamle boligområde 

7) Det var ikke nok grøntområder/ parker/ natur i eller nært mitt gamle boligområde 

8) Oppvekstmiljøet for barn var ikke godt nok i mitt gamle boligområde 

9) Jeg kjente ingen i mitt gamle boligområde 

10)  Det bodde for mange innvandrere eller etniske minoriteter i mitt gamle boligområde 

11)  Det bodde for få innvandrere eller etniske minoriteter i mitt gamle boligområde 

12)  Det bodde for få med norsk bakgrunn i mitt gamle boligområde  
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13)  Det var for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i skolen i mitt gamle 

boligområde 

14)  Det var for mye sosiale problemer i mitt gamle boligområde 

15)  Jeg følte meg ikke trygg i mitt gamle boligområde 

16)  Mitt gamle boligområde var ikke tilstrekkelig rent eller godt vedlikeholdt 

17)  Jeg likte ikke arkitekturen og bygningsmiljøet i mitt gamle boligområde 

18)  Mitt gamle boligområde hadde dårlig omdømme 

På hver av årsakene kunne man velge mellom følgende alternativer: ”svært viktig”, ”viktig”, 

”ikke særlig viktig”, ”helt uviktig” eller ”ikke relevant”.  

 

Spørsmål 36: Hvor sterkt påvirket følgende forhold din beslutning om å flytte til ditt 

nåværende boligområde? Sett kun ett kryss for hver linje.   

1) Boligens kvaliteter (størrelse, utforming, standard, etc.) 

2) Boligutgiftene 

3) Jeg kjente godt til området fra før 

4) Avstanden til arbeid eller skole 

5) God kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog) 

6) Høy kvalitet på den lokale skolen 

7) Andre offentlige tjenester (helse, eldresenter osv.) 

8) Godt kommersielt tilbud (butikker osv.) 

9) Gode uteområder (parker, grøntområder, osv.) 

10)  Arkitekturen og bygningsmiljøet 

11)  De fleste naboene er i samme alder/ livsfase som meg 

12)  De fleste naboene har samme sosiale bakgrunn som meg 

13)  De fleste naboene har norsk bakgrunn 

14)  Den etniske elevsammensetningen i den lokale skolen 

15)  Boligområdet har en blanding av mennesker med ulik kultur og livsstil 

16)  Området har lite sosiale problemer 

17)  Jeg har slekt/ venner i boligområdet 

18)  Boligområdet har et godt omdømme 

19)  Området føles trygt og rolig 

20)  Området er rent og velholdt 

På hvert av forholdene kunne man velge mellom følgende alternativer: ”svært sterkt”, 

”ganske sterkt”, ”ganske svakt”, ”ikke i det hele tatt” eller ”ikke relevant”. 

 

Spørsmål 39: Planlegger du å flytte i løpet av de nærmeste to årene? Sett kun ett kryss. 

 Ja, til et annet boligområde 

 Ja, men innenfor samme boligområde 

 Nei, men jeg ønsker å flytte til et annet boligområde, men det går dessverre ikke 

 Nei, men jeg ønsker å flytte til en annen bolig i det samme boligområdet, men det går 

dessverre ikke 

 Nei, jeg verken ønsker eller planlegger å flytte 

 Vet ikke 
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Vedlegg 5 

Logistisk regresjonsanalyse av flytteårsak; det var for høy andel barn med 

innvandrerbakgrunn i mitt gamle boligområde. Svært viktig/ viktig er kodet til «viktig», mens 

de andre alternativene er kodet til «annet».   

p = * < 0,01, ** < 0,05 og *** < 0,1. 

«Det var for høy andel barn med innvandrerbakgrunn i 

skolen i mitt gamle boligområde»  
 

Modell 1 

 

Modell 2 

 

Egenskaper ved individ/ husholdning    

Mann (ref.kat.: kvinne)  1,13 1,18 

34 år og under (ref.kat.: over 34år)  -0,43 -0,54 

Par med barn (ref.kat.: aleneforelder eller annet )  1,50 2,56 

Høyere utdanning (ref.kat.: lavere utdanning (vidergående 

og lavere))  
 -0,89 -0,17 

Inntekt  2,65** 0,97 

Heltidsjobb (ref.kat.: deltid/ student/ annet)   -0,51 -1,72 

Eier bolig (ref.kat.: leietaker)   0,76 0,49 

Bor i småhus (ref.kat.: blokk/terrassehus )  -1,48 -2,09*** 

Subjektive vurderinger: pull-faktorer for å flytte til 

nåværende boligområde 
   

Området har lite sosiale problemer   2,76* 

Områdets omdømme   2,20* 

Konstantledd  -34,46** -14,54 

Nagelkerke  0,26 0,57 

- 2 Log Likelihood  63,80 44,09 

F-test  0,09 0,0 

N  66 66 


