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Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er flyttemotiver. Studieobjektet mitt er Ullevål hageby. Hvilke 

betraktninger man gjør seg foran et så stort valg er mitt anliggende. Jeg har foretatt en 

kvalitativ undersøkelse og utført 15 intervjuer.  

Informantene velger ofte å presentere fysiske og praktiske faktorer som hage, sentralt og 

nærme kollektiv trafikk som flyttemotiv. I fortellingene finner jeg imidlertid dypereliggende, 

strukturelle grunner. Jeg finner i min undersøkelse at ikke bare nære relasjoner, som familie, 

knytter folk til steder, men at klasseposisjoner også skaper tilhørighet, eller mangel på 

tilhørighet, til steder. Å bo sammen med andre i samme klasseposisjon kan gjøre det lettere å 

bli kjent med naboene og skaper en umiddelbar følelse av tillit til stedet. Mennesker 

konstruerer kategorier og assosierer steder med den gruppen de tenker er dominerende der. 

Forestillinger om steder er nært knyttet til fortellinger man både hører fra venner og bekjente 

og større og overordnede fortellinger i samfunnet. Disse fortellinger skaper mening og tilbyr 

menneskene en sammenheng å sette sine personlige erfaringer inn i. Jeg finner at 

informantene velger hvor de ønsker å bo etter hvilke forestillinger disse fortellingene skaper. 

Informantene har et bilde av vestkanten som et godt sted for barna deres å vokse opp. De 

assosierer den kanten av byen med trygghet og ressurser, ut fra hvilke mennesker de tenker 

bor der. Men det skal samtidig ikke være for langt vest. De assosierer vestkanten med 

snobbete mennesker. Det snobbete kan ses på som umoralsk, men jeg velger også å se på det 

snobbete som en psykisk dominans de ikke ønsker å bli utsatt for. Østkanten blir på sin side 

assosiert med et sosialt miljø som er hardt, tøft og utrygt. Disse bildene spiller en stor rolle 

når de skal etablere seg med barn, da de på den ene siden ikke ønsker at barna skal vokse opp 

med det de anser som snobbete og overflatiske vestkantverdier, men heller ikke skal vokse 

opp i det tøffe og harde miljø som de tenker befinner seg på østkanten. Jeg finner også at 

informantene uttrykker åpenhet og vennlighet til mangfold, samtidig som dette mangfoldet 

også kan blir forbundet med utrygghet. De ønsker mangfold som et innslag og ikke som en 

majoritet ute av kontroll. De ønsker at barna skal vokse opp med riktige verdier, altså verdier 

som er positive til mangfold, men de ønsker ikke å bo i selve mangfoldet.  

Jeg finner også at trivsel er like viktig for foreldrene som faglig kvalitet ved skolen. Stedet 

kan også anses å ha en oppvekstverdi i seg selv, uavhengig av skolen. Selv om ikke alle 

informantene er fornøyd med skolen fortsetter de å bo i Ullevål hageby. De ser på stedet som 
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et passende sted for barna deres å vokse opp, i kraft av at det er folk der med ressurser, at det 

er trygt og at de er engasjert i ressurssterkt fritidsmiljø utenfor skolen. Området kan virke 

sosialt reproduserende selv om ikke skolen anses som tilfredsstillende faglig.  
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Forord 

Denne oppgaven har vært litt av en prosess. Jeg har blitt kjent med meg selv mens jeg 

analyserte det folk fortalte meg i intervjuene. Endelig er oppgaven ferdig og jeg kan slippe tak 

i alle bøkene, utskriftene, utkastene, filene, pensummaterialet fra SOS1000 og analysere meg 

gjennom det virkelige livet.  

Først og fremst vil jeg takke alle informantene som stilte opp for meg, dere har vært 

fantastiske med deres vennlighet og gjestfrihet. 

Jeg vil rette en stor takk til Kristin Marie Roaas, som har alltid har støttet og hjulpet meg, 

også gjennom denne oppgaven. Jeg vil også takke min kjære bror, Trond Elias Roaas for 

trofast søskenfølge. Og jeg vil takke Thor Erik Roaas for å lære meg kraften i de små skritt. 

Jeg er så glad i deg. 

Min kjære Stig, tusen takk for innspill, korrekturlesning preget av blod, svette og tårer, 

utallige sosiologiske samtaler om en viss forstad på vestkanten i Oslo, og for at du er den du 

er.  

Takk til Silje for korrekturlesning og ditt klare sinn. Takk til Krisztina for all støtte på 

lesesalen, lunsjer og oppmuntring. 

Takk til Bengt Andersen, min biveileder, som har kommet med fine innspill underveis, alltid 

svart på mine spørsmål og foret meg med litteratur, og alltid er like engasjert.  

Tusen takk til Lise Kjølsrød, min hovedveileder, som har kommet med oppmuntring og har 

gjennom å være akkurat passe kritisk, hjulpet meg til fullføre denne oppgaven. 
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1 Innledning 

De grå murhusene i Ullevål hageby gir fra seg kjølige pust av eleganse blant de grønne 

hagene, med inspirasjon fra engelsk hagebystil. Det hviler en stille idyll over stedet, samtidig 

som prisene signaliserer utilgjengelig for de aller fleste. Dette er mitt personlig inntrykk av 

Ullevål hageby, formet av dets omdømme, bilder av stedet fra min barndom, fortellinger fra 

media og fra mine besøk i området. 

Ullevål hageby har blitt beryktet for de høye eiendomsprisene de siste årene. Stedet har alltid 

ligget litt over de gjennomsnittlige eiendomsprisene og uttrykt en eksklusivitet. En 

hovedfagsoppgave om Ullevål hageby fra 1999 forteller at leilighetene den gang også var 

svært populære og «ble solgt langt over takst rett etter visning» (Berg, 1999, s. 9). Berg 

ønsker å finne ut av hvorfor små og trekkfulle boliger er så populære og om det kan henge 

sammen med livsstil, heller enn praktisk årsaker.   

Ullevål hageby er ikke et ukjent strøk. Et kjapt søk på nettet om Ullevål hageby avdekker at 

det er mange meninger om stedet, den tydeligste oppfatningen er nok at det er kultursnobbete. 

Det er også klart at Ullevål hagebybeboerne ikke vil bli sett på som nettopp kultursnobbete. 

«Det er egentlig et helt vanlig strøk», svarer en tilfeldig kvinne i Ullevål hageby, i en 

reportasje om stedet, i avisen Universitas (Newth, 2014). Og fra samme reportasje: «`Bortsett 

fra noen kjendiser er det stort sett vanlige folk som bor her`, mener Markus, selv om de 

kanskje har litt bedre råd enn gjennomsnittet.»  

Stedets omdømme som elitistisk og privilegert blir brukt mot skribenter som stikker hodet 

frem. Som Muhammed Usman Rana sier i en kommentar i Morgenbladet: «Om ikke annet, 

viser Rolness på denne måten hvor viktig det er å legge joggeturene utenfor Ullevål Hageby 

og Damplassen, innimellom, kanskje til Søndre Nordstrand og Groruddalen for å innse at det 

finnes en verden der ute der folk ikke er ateister og Gud betyr noe.» (2016). Stedets rykte som 

blendahvitt, velstående og intellektuelt diskrediterer stedets skribenter fra å mene noe om 

mangfold eller svakere grupper. Også Linn Skåber trekker inn Ullevål hageby når hun skal 

snakke om «kulturmennene»: «Men sosiologisk er det rett og slett litt spennende. Hvorfor har 

mine mest religiøse muslimske venner f.eks., bedre kvinnesyn enn 40–50-åringene i Ullevål 

Hageby?» (Skåber, 2015). Skåber bruker sin egen identitet fra østkanten og setter den opp 

mot det den intellektuelle vestkantidentiteten til Ullevål hageby når hun svarer på Harald Eias 
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påstand om at menn er mer opptatt av menns annerkjennelse enn kvinners: «Jeg vet du er vant 

til, og kanskje forventer et intellektuelt, Ullevål Hageby-Knausgård-aktig, reflektert svar på 

innlegget ditt «Menn som elsker menn», men hva sier du til et realt ballespark fra Oppsal?» 

Det er grunn til å tro det er slike kategoriseringer i media intervjuobjektene i Universitas 

svarer på når de legger vekt på at «det er helt vanlig her». Og det er de samme 

forsvarsfortellingene jeg finner i min studie av Ullevål hageby.  

Jeg er med på et flytteprosjektet som heter Flytting i Osloregionen. Andre studieobjekter i 

dette flytteprosjektet er Vinderen, Linderud, St. Hanshaugen, Ammerud, Mortensrud og 

Årvollskogen. Groruddalen har i mange år vært et yndet forskningsobjekt for sosiologer og 

andre byforskere, men det er like viktig å forske på velstående og privilegerte nabolag som å 

studere steder assosiert med lav sosioøkonomisk status. Ved å forske på velstående steder kan 

man blant annet finne ut av hvordan forskjeller reproduseres.    

Jeg har her valgt å se på hvordan fortellinger konstruerer steder og bidrar til begjær etter å bo 

der. Fortellinger kan også bidra til at man ser på visse steder som uaktuelt å flytte til. 

Stedsfortellinger kan både vekke begjær og ulyst. Men fortellinger konstruerer ikke bare 

stedene, men også menneskene som bor der. Sagt på en annen måte blir stedene konstruert 

etter hvem som bor der, og menneskene som bor der blir konstruert etter hvordan stedene de 

bor, vurderes. Forestillinger om steder er nært knyttet til fortellinger man hører fra venner og 

bekjente, og større og overordnede fortellinger i samfunnet. Disse fortellinger skaper 

forklaringer og tilbyr menneskene en sammenheng å sette sine personlige erfaringer inn i. Det 

er mange faktorer som spiller inn når man skal flytte til et sted. Det å flytte er et viktig valg, 

særlig når man velger å kjøpe en bolig. Det er en stor økonomisk investering og normen i 

Norge er å kjøpe seg bolig. Men tross mange ulike faktorer tror jeg en følelse av at «her vil 

jeg bo» er avgjørende for flyttevalget. Dette behøver ikke være en rasjonell tanke, det kan 

være en magefølelse. Valget kan fremstå som tilfeldig uten at det er det.  

De i Ullevål hageby har både god økonomi, har gode jobber og er godt utdannede. Beboerne 

jeg har intervjuet har åpne og altruistiske idealer og de ønsker å bo i samme nabolag med 

andre som har også disse idealene. Mange fremstiller kjøpet av bolig i Ullevål hageby som 

tilfeldig og som uoverveid. Men de har også ønsker som styrer dem i retning av å bo med 

andre som er like dem selv. Hva ved stedet som har gjort at «her vil jeg føle meg hjemme» er 
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spørsmål jeg vil prøve å finne svar på. Det har også blitt et poeng i oppgaven min hva som 

gjør at man velger å bli boende i samme område, heller enn å flytte ut av det.  

Det har funnet sted en økende segregering i Oslo de siste tiårene som har ført til at byen i 

enda større grad kan ses på som klassedelt by (Ljunggren og Andersen, 2014). Det er de 

rikeste som oftest bosetter seg med andre med høy økonomisk kapital. Den rikeste delen av 

befolkningen i Oslo kan derfor sies å ha blitt mer segregert. Men det er også bostedforskjeller 

mellom den økonomiske og kulturelle middelklassen. Segregasjonen er mindre mellom disse 

gruppene, begge fraksjonene har en tendens til å bosette seg på vestkanten. Forskerne finner 

likevel et mønster der den kulturelle gruppen bosetter seg på den østre side av vestkanten, og 

den økonomiske er overrepresentert på den vestre siden av vestkanten (Ljunggren og 

Andersen, 2015).  

Beboerne i Ullevål hageby ligger over gjennomsnittet når det gjelder både inntekt og 

utdanning, deres kapitalsammensetning kan derfor sies å være symmetrisk. Jeg vil undersøke 

hvordan forestillinger av steder kan virke inn på segregasjon, både mellom arbeiderklasse og 

øvre middelklasse, men også mellom ulik kapitalsammensetning.  

1.1 Forskningsspørsmål 

 

Mine forskningsspørsmål er derfor disse: 

Hva slags fortellinger bruker beboerne i Ullevål hageby til å begrunne flyttevalget sitt og gi 

det mening? Og hva er de som gjør at de føler seg hjemme der og trives?  

Underspørsmål:  

Hvordan bidrar overordnede fortellingene til at det oppstår etnisk og sosioøkonomisk 

homogene områder? 
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2 Tidligere flytteforskning 

 

2.1 Internasjonal flytteforskning 

Historisk kan flyttestudier deles i makro- og mikrostudier (Dieleman, 2001). Makrostudier har 

undersøkt forhold som boligpolitikk, byplanlegging og boligmarkedet, mens de som har tatt 

for seg mikroforhold har lagt vekt på aktørenes motiver (Takvam Kindt, 2012). Det finnes 

også flyttestudier som har tatt utgangspunkt i begge perspektivene.  

 

Flytteforskningen har gått i flere faser. Det vitenskapelige perspektivet til flyttestudiene har 

fulgt samfunnsvitenskapen. Da sosialkonstruktivismen kom, ble også livsstil inkludert. 

Chicagoskolen la grunnlaget for studier av flytting, fra begynnelsen av 1900-tallet. Robert 

Park og Ernest Burgess forsket på sosial romlighet og hvordan ulike grupper bebodde ulike 

deler av byen. De studerte problemer i storbyens sosiale liv, som slumområder, kriminalitet, 

gategjenger, rasekonflikter, fattigdom osv. Byforskerne studerte hvordan svakere grupper ble 

presset ut av mer ressurssterke grupper og konkluderte med at det var en konkurranse om 

byrommene. Park grunnla med sine bysosiologiske studier humanøkologien, med Darwin og 

hans evolusjonsteori som inspirasjonskilde. Han og Burgess fant også et konsentrisk mønster i 

den sosioromlige organiseringen av byen. I den innerste sirkelen av byen var det en høy 

konsentrasjon av finans, forretnings- og administrasjonsfunksjoner. I den neste sirkelen fant 

man ofte et overgangsområde, som regel preget av forfall (eldre boliger og butikker, lettere 

industri osv.)  Dette er et område som venter på å få en byfunksjon. I neste sone kommer det 

boligområder for arbeidere og lavere middelklasse og i den ytterste sonene er det boliger for 

høyere middelklasse.  

Flytteforskningen på 50-tallet så flytting i et avviksperspektiv, utløst av sosiale problemer, 

mangel på tilhørighet i lokalsamfunnet og degraderte nabolag (Shumaker og Stokols, 1982, 

sitert i Winstanley, 2010, s. 183). Rossi (1955) introduserte aktørens egne motiver som en 

grunn til flytting i Why families move: a study in the social psychology of urban residential 

mobility. Han så på flytting som en normal prosess og var opptatt av aktørenes behov som 

styrende for hvor folk ønsket å flytte. Rossis analyseperspektiv «Reason analysis» kan ses på 

som forløperen til Rational Choice. Forskeren ser på flytteprosessen som et resultat av nøye 
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gjennomtenkte avveininger og er derfor opptatt av å få klarhet i aktørens bevisste intensjoner 

med flyttingen.  

Livsstilsperspektivet ble introdusert på 60- og 70-tallet av amerikanske forskere som Gans 

(1961, 1967) og Bell (1968). De skrev om de nye suburbane boligområdene som ble bygget i 

50-tallets USA. Spørsmålene de stilte var blant annet hvorfor mennesker ønsker å bo med 

andre som var like dem selv. Denne likheten gikk på sosioøkonomisk og demografisk status, 

verdier og normer (Ærø, 2006, s. 110).  

Ærø (2006) har også skrevet om livsstil i en dansk, kvantitativ flyttestudie. Hva slags måte 

man foretrekker å bo på kan ses i perspektiv av hva slags forhold de har til arbeid, hevder Ærø 

(2006). Han referer til Højrup (1995) som skiller mellom det typiske lønnsarbeideryrket, der 

man jobber kun for å tjene penger, og realiserer seg selv på fritiden, og de i 

middelklasseyrker, der man i arbeidet har utsikter til utvikling og karriere. Ærø (2006) setter 

disse måtene å bo på i sammenheng med folks smak for boligtyper. Han finner også at et 

overveiende flertall ønsker å bo i enebolig med god plass mellom husene, selv om få har råd 

til det. Eneboligen er en boligtype som assosieres med overklassen, velstand og status. Ærø 

tolker dette idealet som dominans og trekker linjer til Bourdieus teori om hierarkisk rom der 

sosial distanse er ettertraktet og overklassens livstil blir sett på som attraktivt (Ærø, 2006, s. 

118).  

Det har vært mye forskning på flytting, men overvekten har ligget på det kvantitative. Det 

finnes likevel kvalitative studier, jeg nevner her de som er mest relevant for min studie. 

Gutting (1996) bruker narrativ analyse i studien «Narrative Identity and Residential History». 

Han har studert en tyrkisk immigrantfamilie i Tyskland og ser deres historier som ontologiske 

narrativ. Narrativene man konstruerer om seg selv og andre, er en måte å se virkeligheten på 

og handle på bakgrunn av. Ontologiske narrativ blir brukt til å definere hvem vi er, som igjen 

påvirker våre valg. Handlinger er derfor nært forbundet med narrative identiteter. Hva vi gjør, 

eller tenker at vi skal gjøre, skaper igjen nye narrativ, som fører til nye handlinger. Forholdet 

mellom narrativ og handlinger kan beskrives som prosessuelle og gjensidig konstituerende 

(Somers og Gibson, 1994, sitert i Gutting, 1996).  

Winstanley (2002) foretar en narrativ analyse i sin studie av flyttemotiver på New Zealand. 

Forskeren kritiserer kvantitativ flytteforskning da hun peker på at selv om aktørene deler like 

egenskaper behøver de ikke ta like flyttevalg. Mennesker har sine individuelle narrativ de 
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styrer etter. De personlig narrativene gjør det vanskelig å skulle lage årsakssammenhenger 

mellom variabler og flytting. Det de velger er avhengig av personlige verdier og identitet. 

Winstanley kritiserer også livsfasemodellen for å være kulturelt normativ, den tar ikke hensyn 

til nye måter å leve på som avviker fra de tradisjonelle livsvalgene (Winstanley, 2002, s. 815). 

Studien hennes ser på hvordan man skaper bånd til hjemmet og konkluderer med at 

individene og husholdet konstruerer følelsen av identitet gjennom sosial og stedsspesifikk 

samhandling. 

Butler (1997, 2008) og Savage (m.fl., 2010) har brukt både kvalitative og kvantitative 

metoder i sine studier (Berntsen, L., 2014).  

2.2 Norsk flytteforskning 

Jeg har også sett på noen norske studier. Det har blitt gjort to store landsdekkende 

flytteundersøkelser, en i 1972 og en i 2008. En forskningsrapport fra 2012, bygget på 

undersøkelsen fra 2008, tar for seg flyttemotiver i hele landet, både i storbyer, områder rundt 

byene og små og store regioner (Sørlie, Aure, & Langset, 2012, s. 12). Stadig flere barn blir 

født i byene og færre på bygdene (Sørlie m.fl. 2012, s. 25). Tradisjonelt har man flyttet ut til 

distriktene når man har fått barn. I de siste tjue årene har imidlertid trenden snudd. Stadig 

flere fortsetter å bo i byen eller flytter ut til storbyområdet når de får barn, i stedet for å flytte 

tilbake til bygdene. Utviklingen har allerede nådd ett vippepunkt: barna av de som bosatte seg 

i byene på midten av åttitallet, har nå blitt unge voksne og er bosatt urbant. Det nye 

demografiske mønsteret viser sentralisering og mindre desentralisering. Det vil ikke si at flere 

flytter til byene, men at flere etablerer seg med barn i byene eller storbyomlandet etter at de 

har flyttet dit. Sentraliseringstrenden legger press på boligmarkedet i byene.  

Likevel konstaterer rapporten (Sørlie, m.fl., 2012) at halvparten av befolkning bor i den 

kommunen de vokste opp i. Rapporten drøfter også i hvor stor grad man er seg bevisst det å 

bli boende i hjemstedskommunen. Man kan være veldig bevisst på sin hjemstedstilhørighet, 

eller det kan være et mer ubevisst valg. Eller det kan være en pendelbevegelse mellom det 

ubevisste valget og det bevisste. Aktørperspektivet vil tillegge aktøren en stor grad av 

målrasjonalitet og valgfrihet, mens et geografisk perspektiv legger mindre vekt på valget og 

ser heller på hjemstedstilhørighet som en ubevisst prosess. Forskjellen på disse 

bevissthetsnivåene har likhet med Savages teori om valgt tilhørighet (2010). Denne går ut på 
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at middelklassen har en tilbøyelighet til å velge sin tilhørighet. Denne valgte tilhørigheten er 

mer aktiv og står i motsetning til tilhørigheten basert på sosiale røtter til et hjemsted. Et 

flyttevalg som først baserer seg på valgt tilhørighet, kan over tid forandres til en geografisk 

tilhørighet. Jeg vil gjennom hele oppgaven snakke om valgt tilhørighet og se hvordan 

flyttemotiver basert på denne tilhørigheten går igjen hos informantenes flyttemotiver. 

 

Sørlies rapport skiller også mellom moderne og tradisjonelle flyttemotiv (m.fl., 2012). De 

tradisjonelle legger i størst grad vekt på arbeid og familie når de skal flytte til et sted, mens de 

moderne legger vekt på bolig og sted/miljø (Sørli m.fl. 2012). Forskerne konstaterer at de 

tradisjonelle flyttemotivene, som arbeid og økonomiske forhold, har blitt mindre viktig. Bedre 

kollektiv trafikk kan være en av grunnene til dette. Folk står derfor friere til å velge hvor de 

ønsker å bo (Sørlie m.fl., 2012, s. 26). De konkluderer med at flyttestrømmene har ikke 

forandret seg så mye, det har derimot flytteavgjørelsene. (Sørlie m.fl., 2012, s. 42).  

I Den delte byen, fra 1994 (Hagen, Vogt og Djuve), har forskerne sett på flyttemønstre i Oslo. 

De har kartlagt flyttemønstre etter utdanningsbakgrunn og finner utdanning som den mest 

fremtredende faktoren. «Jo høyere utdanning man har, desto større er sannsynligheten for å 

flytte vestover fra indre øst» (Hagen, m.fl., 1994, s. 227). De finner videre at høyt utdannede 

flytter til ytre vest og ytre nord, mens de lavt utdannede flytter til nye drabantbyer (Hagen 

m.fl., 1994, s. 230). De i aldersgruppen 16-24 år flytter fra ytre øst til indre vest og indre øst. 

Dette henger sammen med livsfase og at de indre bydelene er et sted man bor i en 

mellomfase. 

2.2.1 Segregering 

Jeg vil også ta med en studie som omhandler segregasjon i Oslo, selv om denne studien ikke 

er en direkte flyttestudie.  

I sin studie «Vertical and Horizontal Segregation» (2014) finner Ljunggren og Andersen at 

segregeringen i Oslo har økt mellom 1970 og 2003. Forskerne finner at både overklassen og 

arbeiderklassen har opplevd økt segregasjon, men at den for overklassen økt mest. De har 

også forsket på horisontal segregering og finner at både den økonomiske og den kulturelle 

middelklassen har en tendens til å bo på vestkanten, men det er også et øst/ vest-skille mellom 

disse gruppene. Den økonomiske gruppen bor hovedsakelig på den vestre siden av vestkanten, 

mens den kulturelle gruppen tenderer til å være overrepresentert på de østre delene av 



8 

 

vestkanten. Den kulturelle delen er også overrepresentert i noen av de østre delene av byen, 

og i mange tilfeller i de samme nabolagene der man observerer arbeiderklasse-overvekt.  

De forklarer den økende segregasjonen mellom arbeiderklasse og overklasse med økningen i 

boligpriser i Oslo. Fra 1990 til 2003 økte disse med 170 %. Boligprisene på vestkanten har 

økt betraktelig mer enn på østkanten. De forklarer også det romlige klasseskillet historiske 

forhold som i ettertid skaper stiavhengighet. Et eksempel på dette er drabantbyutbyggingen i 

Groruddalen fra 1950-tallet til 1980. Målet for denne boligbyggingen var å bosette de lavere 

klasser og ble lagt til østsiden av byen. Men Ljunggren og Andersen (2014) viser også til at 

segregeringen har økt etter 80-tallet og forklarer dette med liberalisering av boligmarkedet. En 

annen forklaring er økt inntektsulikhet og en generell økning i inntekt og velstand blant de 

øvre klassene. 

Forskerne går også ut fra at hvis folk har råd til det, vil de bosette seg steder med høy 

boligkvalitet, noe som også innebærer gode fellestilbud som barnehage og skole. Steder der 

innbyggerne har høy sosioøkonomisk status er steder disse tilbudene er gode, siden foreldre 

har ressurser til å klage og engasjere seg. De forklarer horisontal segregasjon med at den 

kulturelle middelklassen har blitt større, og at overklassen har fått økt inntekt.  

Dette kan forklare den moderate økningen i segregasjon mellom de to delene av 

middelklassen, men det forklarer ikke hvorfor disse delene er segregert i utgangspunktet.  

Bengt Andersen viser i sin avhandling Eastbound and Westbound – Managing Sameness and 

the Making of Separations in Oslo, fra 2014, at de som allerede bor på vestkanten flytter 

lenger vest når de skal kjøpe seg en større leilighet, mens de som allerede bor på østkanten 

flytter lenger øst når de skal utvide. Dette viser at det ikke bare er snakk om den objektive 

bokvaliteten ved område som er viktig ved flytting, men hvor man føler seg hjemme. 
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3 Metodologi og metodevalg 

 

Jeg har brukt narrativ analysetilnærming til datamaterialet og vil her skrive litt om hvordan 

fortellingen kan brukes i analysearbeid. Jeg bruker begrepene «narrativ» og «fortelling» som 

ensbetydende.  

3.1 Fortellingen 

Verden er full av vilkårlige hendelser, strukturer man hverken er klar over eller kan påvirke, 

og dessuten menneskets egen tilstedeværelse med sin mulighet til å gripe inn. Å gi 

fortellerform til all den informasjonen man er i besittelse av, er en måte å strukturere verden 

og gi den mening (Riessman 2008.) Valg tas på bakgrunn av hvordan man oppfatter 

virkeligheten og denne virkelighetsrammen kommer til syne i fortellingen. Den enkelte 

livsfortelling står ikke alene, men står i et felleskap av andre biografier. Disse 

livsfortellingene er knyttet til dype strukturer i samfunnet de oppstår i (Riessman, 2008, s. 

10). Fortellinger kan derfor si mye om verdier, kulturelle ressurser og maktrelasjoner i et 

samfunn. Fortellinger formidler disse kulturelle føringene og gir menneskene kraft og rammer 

til å handler ut fra.   

Bruner (1988) hevder at fortellingsstrukturen er essensiell i prosessen med å lagre minner. 

Fortellingene man bærer med seg vil også ha konsekvenser for hvordan man tenker seg 

fremtiden. Måten man snakker på og konseptualiserer hendelser blir en oppskrift på det å 

strukturere erfaringen i seg selv. Gjennom fortellingen konstitueres og konstrueres hendelsene 

som beskrives (Denzin, 2000, s. xii-xiii, referert i Riessman, 2008, s. 188). Livet er ikke slik 

det er levd, men slik det er tolket og fortolket, fortalt og gjenfortalt (Bruner, 1988).  

 

Ochs og Capps (1996, s. 20) peker på at det personlige narrativ blir både skapt ut av erfaring 

og gir form til erfaringen. På den måten kan man si at narrative og selvet er uatskillelige. Men 

fortellinger er ikke objektive eller altomfattende redegjørelser, narrativ er versjoner av 

virkeligheten og fragmenterte imitasjoner av opplevelser. De er kroppsliggjorte synspunkter 

på virkeligheten (Ochs og Capps, 1996, s. 21). Mer litterært kan man si at livet er fortiden vi 

forteller oss selv (Milan Kundera, referert i Ochs og Capps, 1996, s. 21). 
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Jeg har her snakket om fortellingen som et fenomenologisk verktøy. Fortellingsstrukturen er 

eksistensiell og er en del av hvordan vi sorterer våre erfaringer, som et indre 

oppfattelsesapparat. Jeg vil også se på fortellinger som lokale og overordede. Erickson 

snakker om samtalen og hvordan den finner sted på både lokale og globale nivåer. Den lokale 

samtalen finner sted mellom nære samtalepartnere som venner og familie, men også på 

legekontor og i klasserommet. I denne oppgaven vil jeg betegne den indre samtalen man har 

med seg selv, som en fortelling (Archer, 2003). Erickson (2010) argumenterer for at allerede 

lagede og etablerte fortellinger styrer hvordan fremtidige fortellinger blir utformet. Jeg bruker 

her begrepene samtale og fortelling om hverandre.  

Det man velger å snakke om, hvilken rolle og identitet deltagerne er sosialisert inn i, er et 

resultat av en sosial prosess som har funnet sted på forhånd, lang tid før samtalen fant sted 

(Erickson, 2010, s. 102). Det er restriksjoner på hva man kan si og ikke si. Det er mulig å 

bryte reglene, men man unngår helst å bryte dem. Disse forholdene er styrt av politisk 

økonomi, historie og nasjonalstaten (Erickson, 2004, s. 17). Alle slags hendelser har skjedd 

før man åpner munnen og disse har påvirket situasjonen man befinner seg i og situasjonen til 

dem man snakker med. En kan også si at vi gjennom den lokale samtalen skaper verdenen vi 

snakker i (Erickson, 2004, s. 18). Samtalen kan forandre den overordnede fortellingen og 

dermed også strukturer i samfunnet.  

3.2 Vitenskapsteoretisk perspektiv 

Jeg velger, for en stor del, å tolke informantenes fortellinger i et sosialkonstruktivistisk 

perspektiv. Det er andre måter å analysere fortellinger på. Gullestad er mer opptatt av hva 

fortellingene sier om virkeligheten, enn fortellingene i seg selv (Thagaard, 2009). Men jeg har 

altså valgt finne ut hva fortellingene kan si om dem som forteller dem, selv om jeg vil 

nyansere denne sosialkonstruktivismen seinere i kapittelet. Formålet til historiefortelleren å få 

tilhøreren til å se hendelsene fra dens ståstedet (Bruner, 1991). Gjennom å analysere 

fortellinger kan man derfor få innblikk i hvordan informanten ser på virkeligheten og hvordan 

hun ønsker at andre skal se på den. Det er ikke den objektive virkeligheten jeg er ute etter å 

avdekke, men aktørens egen oppfatning av virkeligheten. Metoden man for eksempel bruker 

til å validere historisk forskning, der man sammenligner kilder for å finne ut hva som egentlig 

skjedde, blir lite relevant i den narrative, konstruktivistiske tilnærmingen, en slik 

sannhetssøken vil ikke tjene formålet, nemlig informantenes konstruksjon av virkeligheten 
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(Riessman, 2008). Virkelighetsoppfatningene til informanten kan gi verdifull kunnskap om 

hva slags kollektive fortellinger som sirkulerer i samfunnet, hvordan disse påvirker de 

individuelle historiene og hvordan disse fortellingene kan påvirke menneskers valg. På denne 

måten kan en analyse av fortellinger peke utover informantens rent subjektive erfaringer. 

I min tolkning av informantenes fortellinger har jeg imidlertid ikke valgt en ekstremversjon 

av sosialkonstruktivismen. I enkelte partier av analysen har jeg valgt å holde meg nært til 

informantenes egne fortolkninger og inntatt en naturalistisk og pragmatisk tolkningsmåte til 

det de har å si. Når de svarer på om de har venner i Ullevål hageby fra før av, tror jeg på det 

de sier og analyserer deres utsagn gjennom et naturalistisk perspektiv. Jeg velger også å se på 

visse fenomen, som klasseposisjoner, som en dialektikk av subjektive, psykologisk forhold og 

objektive, materielle strukturer. Jeg vil skrive mer om dette i kapittelet «teoretiske 

perspektiver». Noen fortellinger ser jeg som mer konstruert enn andre. Når informantene 

forteller at de synes det er utrygt på østkanten på grunn av en stor andel innvandrere, er jeg 

ikke interessert i å undersøke om en stor andel innvandrere virkelig gjør det mer utrygt å bo 

på østkanten. Mitt poeng er hva slags fortellinger informantene bruker som begrunnelse for 

sitt flyttemotiv. Jeg vil også vise at ulike fortellinger kan gi ulike forklaringer på samme 

fenomen, som for eksempel sosial utestengning. Jeg ser også på hvordan fortellinger om 

steder, eller stedsmyter, kan bli forandret og nyansert gjennom nye, lokale fortellinger om 

stedet. Jeg kan gjennom intervjuene si lite om hvordan lokale fortellinger påvirker de 

overordnede, men jeg kan si noe om hvordan informantene setter sine erfaringer inn i en 

kontekst som er inspirert av fortellinger som sirkulerer blant venner og i media. Man kan også 

se på informantenes svar og fortellinger som et forsvar mot de overordnede fortellingene om 

steder (Riessman, 2008, s. 113). Informantene ønsker selv å definerere hvem de er og ikke 

slik omdømmet til Ullevål hageby forteller oss at de er.   

Konfliktteoretisk perspektiv 

I analysen argumenter jeg for at det pene ved steder har sosiale og kulturelle implikasjoner og 

fungerer som en estetisering av klasseposisjoner (Duncan og Duncan, 2004). Dette er et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv. Det innebærer også at jeg nærmer meg materialet på en   

konfliktteoretisk måte. Det er vanskelig å finne empirisk støtte for de konfliktteoretiske 

antagelsene (Thagaard, 2009, s. 41). Makten ligger i strukturene og det er vanskelig å 

intervjue aktører om maktforhold som ikke har noen intensjoner eller vilje til makt. Det er 
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vanskelig å se hvilken rolle aktørens intensjoner spiller i makroforhold som boligpriser og 

boligpolitikk. Selv om aktørenes etterspørsel driver prisene opp. Jeg vil likevel ikke hevde at 

flyttemotiver er influert av vilje til makt. I følge Foucault er vårt syn på virkeligheten 

avhengig av historisk kontekst (1971). Det finnes ingen sannhet utenfor den historiske 

konteksten og måten vi forstår ting på er avhengig av språket i den spesifikke historiske 

epoken, hevder han. Noe som kan gi mening i en historisk epoke vil ikke gi mening i en 

annen epoke. Språket er verktøyet til å forstå virkeligheten og det finnes ingen virkelighet 

uten språket. I følge Foucault er makten i språket og diskursene. Han er opptatt av den ikke-

subjektive maktbruken. Jeg velger å tolke informantenes syn på for eksempel Groruddalen 

som ikke-subjektive maktforhold. Makten ligger i naturaliseringen av stedet som et sted de 

«ikke hører til». Samtidig kan materielle forhold ses på som uavhengig av diskurser. 

Fairclough (1992) hevder at det er en virkelighet «bak språket». Forurensning på grunn av E-

6-en som går gjennom dalen og fortsatt gjenværende industri skaper forurensning, tett 

bebyggelse og høye blokker er argumenter som gjør at det ikke er attraktivt å bo der. De fleste 

vil også nevne høy innvandrerprosent på skolene, dårlig skolekvalitet, narkotikamisbruk og 

kriminalitet. Dette er både assosiasjoner, myter og etterprøvbare fakta. Steder er imidlertid 

sjelden enten det ene eller det andre. Det er også villaer i Groruddalen, grønne områder og 

hager. Det er skoler med høy grad av trivsel og gode skoleresultater, særlig når man 

kontrollerer for familiens bakgrunn og andre variabler. Fortellinger fra Ullevål forteller også 

om mistrivsel i skolemiljø for enkelte barn. Melbye (2014) forteller om foreldre på Ammerud 

som både har dårlige og gode opplevelser med skoler som har en høy prosentandel elever med 

innvandrerbakgrunn. Fortellinger om steder kan derfor ses på som myter blandet med 

objektive sannheter.  

Allen (2010, s. 141) hevder at medlemmer av arbeiderklassen er utsatt for symbolsk vold 

gjennom arkitektur og bygningsstil de ikke har råd til blir sett på som et ideal i samfunnet. 

Savage (2010) peker også på at det er stort sprik mellom arbeiderklassens beskrivelse av sitt 

drømmehjem, og der de faktisk bor. Mens det for middelklassens medlemmer er mulig å flytte 

inn i hjemmet drømmer om. Allen (2010) hevder at arbeiderklassens medlemmer blir presset 

til å svare slik forskeren forventer de skal svare, under boligforskningsprosjekter. De blir på 

denne måten offer for symbolsk vold. De blir presset til å like noe de egentlig ikke har råd til 

å skaffe seg, og heller ikke ønsker å skaffe seg, hevder Allen (2010). 

Å hevde at folks boligpreferanser kun er en sosial konstruksjon blir kunstig. Det er sannsynlig 

at medlemmer av arbeiderklassen også liker god plass mellom husene, bo i lave hus og i 
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nærheten av skog, mark, hager og grønne plener uten at dette er konstruert av 

eiendomsbransjen. Det å like å bo i et hus fremfor blokk kan ikke sammenlignes med å ønske 

å bokse fremfor å spille tennis, eller å drikke Champagne fremfor å drikke øl, slik Bourdieu 

(1979) forklarer distinksjoner mellom arbeiderklasse og overklasse. Men det forhindrer ikke 

at områder og steder blir sett på som mer prestisjefylte enn andre steder. Det er ikke kun det 

pene som er viktig, men at det er assosiert med en viss status. At disse stedene oftere blir 

assosiert med «det pene» og «flotte» kan til en viss grad betegnes som symbolsk vold 

(Bourdieu, 1979).  

3.3 Utvalget 

Kvalitative studier er bygget på strategiske utvalg (Thagaard, 1998). Informantene er valgt ut 

for å dekke en problemstilling. Problemstillingen min handler om hvorfor folk hadde lyst til å 

flytte til Ullevål hageby. Det var viktig for meg at informantene bodde i murhusene i Ullevål 

hageby. Intervjuobjektenes bosted er dermed geografisk begrenset innenfor et område på 300 

dekar. Utvalget er formet etter hvem som ønsket å stille opp, det kan således kategoriseres 

som et tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 1998, s. 56). Jeg valgte ikke utvalget mitt etter en 

spesiell teori, slik at jeg kan kalle det teoretisk utvalg, bortsett fra at jeg har lette etter folk 

som hadde flyttet eller skulle flytte. Disse utgjør imidlertid kun tre personer av de til sammen 

femten informantene. Når det viste seg at så mange av informantene hadde høyere utdanning 

brukte jeg dette til å forme analysen med utgangspunkt i denne klasseposisjonen. 

3.3.1 Rekruttering av informanter 

Jeg kjente ingen i området fra før av og måtte derfor prøve å finne en måte å komme i kontakt 

med beboerne på. Et alternativ var å legge notat i postkassene til folk og vente på respons, 

men jeg regnet da med at få ville ta kontakt. Jeg fikk tips om en liste med adresser over solgte 

leiligheter. Disse ble publisert på Oslo havebyselskap sin webside. Problemet her var at jeg 

visste adressene, men det bodde flere i oppgangen og jeg risikerte derfor å ringe på til noen 

som ikke hadde solgt eller kjøpt bolig. Jeg brukte disse bomturene som et springbrett til 

kontakt og spurte de som åpnet døren om jeg kunne intervjue dem. 

De fleste som åpnet døren smilte og virket veldig imøtekommende. Den åpenheten jeg møtte 

kan tolkes på forskjellige måter. Imøtekommenheten kan bety at folk er trygge i nabolaget sitt 
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og at det ikke er uvanlig å ringe på dører, uten å prøve å ta kontakt på telefon først. Det å ha 

sosial kontakt med naboer, å ringe på hos hverandre og for eksempel låne noe fant jeg ut var 

vanlig i dette nabolaget. Det andre kan være at jeg lignet dem, både i alder, etnisitet og 

klesstil. En annen metode jeg brukte var å spørre folk som gikk tur i ute i nabolaget, på 

formiddagen og med barnevogn, om de ville bli intervjuet. Dette skjedde i tre av tilfellene og 

alle tre var i fødselspermisjon. De hadde god tid til å bli intervjuet og så det kanskje som et 

avbrekk fra permisjonshverdagen. I tre andre tilfeller fant jeg informanter utenfor hjemmet 

sitt, to av dem stelte ute i hagen, mens en bar ting inn fra bilen. I tre tilfeller kjente en 

informant en annen informant. Jeg ser det som en styrke at så få av informantene kjente 

hverandre for på den måte få mest mulig sosial bredde. 

3.3.2 Skjevhet i utvalget 

Av de i alt 20 personene jeg tok kontakt med var det fem som ikke ønsket bli intervjuet. Det 

at så mange svarte ja på spørsmål om å bli intervjuet kan ha å gjøre med at så høy andel i 

Ullevål hageby har høyere utdanning. De med høyere utdanning har gjerne selv skrevet 

masteroppgave, eller hovedfagsoppgave, og de kjenner kanskje til nytten av det at andre 

stiller opp. At folk med høyere utdanning oftere stiller opp som respondent eller informant i 

forskningsundersøkelser er et kjent fenomen (Thagaard, 1998). Denne seleksjonseffekten 

fører dessverre ofte til en skjevhet i utvalget. De som ikke er høyt utdannet stiller sjeldnere 

opp. Det at utvalget mitt bare består av mennesker med høy utdanning kan fortelle om hvem 

som bor i Ullevål hageby. Statistisk er det en høy andel av folk med høyere utdanning i denne 

bydelen. Men det er også sannsynlig at det har skjedd en seleksjonseffekt. I delbydel Ullevål 

hageby er det 32 prosent som har tatt universitet eller høyskole på høyere nivå og det er 32 

prosent som har utdanning på lavere nivå (Oslostatistikken). Hvis utvalget mitt hadde 

gjenspeilet det generelle utdanningsnivået ville altså cirka en tredel av dem ha utdanning på 

høyere nivå. Men i utvalget mitt hadde altså femten av seksten informanter over fire års 

utdanning og en hadde tre år.  

En annen skjevhet er at femten av de seksten informantene har barn. Oppsummert kan jeg si 

at det var bias i forhold til å være glad i hagearbeid, at de hadde barn under ett år og samtidig 

var ute i permisjon og høyere utdanning.  

Det er også vanlig at de som takker ja til å bli intervjuet er mennesker som mestrer 

livssituasjonen sin (Thagaard, 1998, s. 57). En slik skjevhet kan føre til at man heller får svar 
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på hvordan situasjoner mestres, heller enn situasjoner der ting ikke mestres. Konfliktfylte 

forhold vil dermed ikke belyses. Personer som ikke vil delta kan belyse problemfylte sider 

ved fenomenet, påpeker Thagaard, 1998, s. 57). Jeg ser at jeg i utvalget mitt kan ha fått en 

overvekt av mennesker som er sosiale og trives i nabolaget sitt. Det kan føre til at funn som 

legger vekt på sosial kontakt og trivsel kan ha blitt overdrevet. Det at så mange opplever at de 

er like naboene sine kan også være et utslag av et skjevt utvalg gjennom at de som trives har 

sagt ja til å bli intervjuet.  

Jeg prøvde i utgangspunktet å få tak i et så bredt utvalg som mulig. Jeg ønsket å intervjue alle 

type mennesker som bor i Ullevål hageby, i alle aldre og livsfaser. Det var altså stedet, med 

dets beboere, som var fokus og ikke en bestemt gruppe mennesker, som for eksempel 

mennesker med høyere utdanning. Når det gjelder alder og livsfase så er utvalget bredere 

anlagt. Alderen spenner fra cirka 30-70 år og informantene har barn i forskjellige alder. Jeg 

unngikk med vilje veldig unge folk. Den yngste i utvalget var i 30-årene og den eldste var i 

70-årene. Den aldersgruppen som i størst grad er representert er de mellom 40 år og 60 år.  

Ingen av respondentene er under 30. Jeg unngikk å ta kontakt med mennesker som så veldig 

unge ut, siden jeg tenkte at disse leide, i stedet for å eie. Jeg ønsket å intervjue folk som hadde 

etablert seg.  

3.3.3 Informasjon om informantene 

Husholdenes samlede inntekt spenner fra cirka 500 000 kroner opp til cirka 2 000 000 kroner. 

Inntekten varierer mest i forhold til om man bor alene og i forhold til om man er pensjonist 

eller ikke.  

Fjorten av de femten informantene har barn. Barnas alder er spredt fra under ett år gammel til 

godt voksne barn i 40-års alderen. Fire av informantene bor uten partner, med eller uten barn.  

En av informantene bor ikke i murhusene, men like i nærheten. Jeg velger å innlemme han i 

materialet på samme måte som de andre. Men jeg velger å utelate informasjonen om sosialt 

felleskap siden dette kan fortone seg annerledes når man bor i murhusene enn når man bor 

utenfor. I murbyen er man en del av et borettslag og dette kan påvirke følelsen av tilhørighet.  

Alle informantene var etnisk norske og kom fra en norsk kulturbakgrunn.  

Sosioøkonomisk status 
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Sosioøkonomisk status er en sammensetning av en persons yrke, inntekt og utdanning. Slik 

jeg viser i bakgrunnskapittelet, har en stor del av de som bor i Ullevål hageby høyere 

utdanning. De tjener også bedre enn gjennomsnittet og tjener bedre i forhold til 

utdanningsnivået generelt i Oslo. Mine informanter kan sies å være representative i så måte. 

Alle de jeg har intervjuet kan sies å tilhøre middelklassen eller øvre middelklasse. De har så 

nær som alle 4-5 års utdanning, ofte lenger enn dette, med doktorgrad eller spesialisering etter 

endt embetseksamen. I følge Bourdieus klasseskjema kan de plasseres i øvre middelklassen, 

noen av dem på den kulturelle kapitalsiden. De har gjerne en høyere stilling i staten som gjør 

at de har god inntekt og status som tilsier at de hører hjemme i øvre middelklasse.  

3.4 Intervjuet 

Jeg valgte å gjennomføre intervjuene hjemme hos informantene. Det virket som de jeg 

intervjuet slappet av og snakket fritt i denne hjemmesituasjonen. På denne måten fikk jeg 

også et inntrykk av hjemmets stil. Det var også mange som hadde travle hverdager og ble 

lettet da jeg ønsket å intervjue dem hjemme. Jeg intervjuet et par av dem i hagen, og en på 

jobben hans. Informasjon om hjemmets interiør gikk jeg i disse tilfellene glipp av.  

Jeg fulgte en intervjuguide, utarbeidet for prosjektet «flytting i Osloregionen. Jeg 

reorganiserte den litt og la til mine egne oppfølgingsspørsmål. Jeg hadde ingen 

problemstilling klar da jeg begynte å intervjue, selv om jeg hadde lest teori jeg syntes var 

interessant og kunne tenke meg å bruke. Mange av dem jeg intervjuet likte godt å prate og 

snakket uanstrengt og uoppfordret. Jeg fant at dette særlig gjaldt dem som hadde 

samfunnsvitenskapelig eller humanistisk skolering. De analyserte i stor grad seg selv og 

nabolaget sitt og hadde en refleksiv innstilling til egne valg og hvem som bodde der. Det var 

en utfordring hvordan jeg skulle gripe an informantenes egne analyser. En del av min 

oppgave som forsker er jo nettopp ikke å fortolke svarene og undersøke hva som ligger bak 

utsagnene til intervjuobjektet. I noen tilfeller brukte jeg deres analyser som fortellinger og 

som en del av deres identitetskonstruksjon, som for eksempel når jeg analyserer deres 

identifikasjon av arbeiderklassefolk.  

Det at jeg er masterstudent i sosiolog, og det at de nesten ikke kjente meg, gjør at jeg kanskje 

får andre svar enn hvis de hadde fortalt om flyttemotivene sine til noen de kjente godt. Dette 

kan ses på som en svakhet ved den informasjonen jeg får tak i, men det kan også avsløre hva 
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informantene ser på som legitimt eller ikke å snakke om, og dermed fortelle om verdier i en 

større samfunnskontekst (Lamont og Swidler, 2014).  

Man får et godt intervju når informanten ikke føler seg underlegen forskeren, da vil hun være 

aktiv og protesterer mot eventuelle tolkninger hun er uenig i (Thagaard, 1998). Jeg opplevde 

gjennomgående at informantene var veldig aktive, pågående og styrte samtalen etter hva de 

ønsket å snakke om. Som masterstudent var jeg nok ikke en autoritet i deres øyne. De hadde 

selv høy utdanning og har jobber med høy status i samfunnet.  

3.5 Analysestrategi 

Jeg valgte å ta opp intervjuene med en båndopptaker og deretter transkribere dem. 

Analysestrategien min kan sies å være temabasert. Jeg brukte NVIVO til å gruppere ulike 

temaer som gjentok seg under intervjuene. Riessman (2008) hevder at i narrativ metode burde 

man se utsagnene i sammenhengen med fortellingene de er en del av. Etter at jeg hadde 

definert temaene gikk jeg tilbake til intervjukonteksten og analyserte utsagnene i deres 

opprinnelige sammenheng. Jeg bruker også teori til tolke informantenes fortellinger. Dette 

kalles abduksjon (Alvesson og Skjöldberg, 1994).  

3.6 Reliabilitet og validitet 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan oversettes med troverdighet og vurderer om datamaterialet kan regnes som 

pålitelighet (Thagaard, 2009, s. 190). Pålitelighet kan for eksempel bety at man gjengir 

informantenes egne oppfatninger så objektivt som mulig. Samtidig er det ikke mulig å gjengi 

fullt og helt en objektiv virkelighet. Det å transkribere er for eksempel aldri helt objektivt, 

man velger hva man anser som viktig eller ikke, og det kan ses på som en seleksjonsprosess 

(Riessman, 2005, s. 50). Jeg har likevel bestrebet meg på å sitere informanter på en så nøytral 

og objektiv måte som mulig.  

3.6.2 Validitet 

Ekstern og intern validitet 
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Validitet kan beskrives som gyldighet. Man skiller i forskningen mellom ekstern og intern 

validitet. Den interne validiteten vurderer om analysen gir en virkelighetsnær og sannsynlig 

tolkning av det feltet, eller saken, man studerer. Den eksterne valideten vil si om 

forskningskvaliteten er brukbar nok til å kunne overføres til andre samfunnsforhold, det vil si 

om det er mulig å generalisere dem. Som jeg har nevnt før er det ikke mulig å generalisere 

alle type funn i kvalitativ forskning, men det er mulig å overføre funn som handler om sosiale 

prosesser. Det at tolkningene til forskeren blir testet av andre forskere kan styrke validiteten. I 

denne oppgaven har jeg brukt andres teori for å forstå mitt eget datamateriale og bruker dette 

til å bekrefte mine egne funn, såkalt abduksjon. Abduksjon kan beskrives som en dialektisk 

prosess mellom empiren man finner, og teoretiske inspirasjonskilder. Forskeren tar 

utgangspunkt i et enkelt tilfelle, og forklarer fenomenet med et hypotetisk overgripende 

mønster. Forskerens tolkning kan bli bekreftet av andre studier på samme fenomen og slik 

dannes suksessivt teoretiske antagelser. Denne teorien kan igjen inspirere ny forskning 

(Alvesson og, 1994). Alvesson og Skjöldberg argumenterer for at både induksjon og 

deduksjon er overflatisk tolkning av data. Slike metoder oppsummerer observasjonene, uten å 

forstå hva som ligger bak fenomenene som observeres. Abduksjon vil tilby en forståelse av 

fenomenet man studerer.  

Informantenes egne hverdagsbegrep 

For å sikre den interne validiteten er det hensiktsmessig å skille mellom sine egne tolkninger 

og informantenes utsagn. For å tydeliggjøre dette skillet har jeg så ofte som mulig brukt «jeg 

tolker det slik.» Jeg har også prøvd å holde meg nært til informantenes utsagn, og brukt 

informantenes egne begrep som analysekategorier. En kan falle i to feller som kvalitativ 

forsker, man kan på den ene siden se på alt det informantene sier som virkelighet, uten å 

analysere hva som ligger bak utsagnene deres, eller knyttet det til en større samfunnsstruktur. 

På den andre siden kan man fjerne seg i for stor grad fra informantenes hverdagsforståelse, 

slik at informantene ikke kjenner seg igjen, og heller ikke leseren. Gullestad (1989) peker på 

dette når hun argumenterer for at det er viktig å både bruke folks hverdagsbegreper og 

samtidig analysere dem. Man bør ikke gjengi folks egne kategorier ureflektert uten også å 

analysere dem og se dem i et samfunnsperspektiv. Et eksempel på dette grepet i analysen, er 

min tolkning av Pernilles og Evelyns følelse av det å høre hjemme kontra det å føle seg 

fremmed i sitt eget nabolag. Jeg setter deres fortellinger inn i et klasseperspektiv som handler 

om posisjon i det sosiale rom og mangel på annerkjennelse. Denne tolkningen skiller seg fra 
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informantenes hverdagsforståelse. Jeg bruker samtidig informantenes egne begreper, som det 

å bli sett på, bedømt, eller det å føle datamaterialet og analysen seg i mindretall.  

Jeg har også forsøkt å drøfte flere tolkninger av datamaterialet opp mot hverandre. En slik 

drøfting ser jeg som em styrkning av validiteten.  

3.6.3 Min påvirkning på datamaterialet og forskningsresultatet 

Min bakgrunn  

Forskeren vil ofte påvirke datamaterialet i kraft av hvem han eller hun er, og hvilke 

egenskaper han eller hun bærer på. Eksempler på egenskaper kan være kjønn, alder, sosial 

bakgrunn, klær, måten man snakker på og så videre. Informasjonen som kommer fram under 

intervjuet kan også være påvirket av den personlige kjemien man får med informanten og om 

informanten føler tillit til en eller ikke. En refleksiv holdning innebærer det å være kritiske til 

sine egne tolkninger (Thagaard, 2009). En refleksiv tilnærming til materialet man har samlet, 

innebærer at man ser på datamaterialet som noe som er produsert mellom to samtalepartnere. 

En positivistisk holdning innebærer at man ser på intervjueren som den som tilrettelegger for 

intervjuet og intervjuobjektet som en inneholder for informasjon (Mishler, 1986, s. 67, 

referert i Riesmann, 2008, s. 23). En ikke-positivistisk holdning vil se på datamaterialet som 

noe som blir produsert i et samspill mellom informant og forsker og at forskeren påvirker 

materialet som oppstår.  

Jeg velger å se på mine data som påvirket av min rolle, mitt teoretiske ståsted og den 

forskningstradisjonen jeg er innvevd i. Det er ikke mulig å skille forskningsresultatet fra sitt 

teoretiske ståsted, eller språket man velger å bruke (Aakvaag, 2008; Alvesson og Skjöldberg, 

1994). Analysebegrepene man tar i bruk forteller hvilket perspektiv man skriver ut fra. Det er 

forskjell på ordene aktør, kontekst og interaksjon, og et mer radikalt språk som struktur, makt 

og kamp (Jackson, 1989). Jeg velger å bruke ordene struktur og makt i min analyse. Dette 

kjennetegner et konfliktteoretisk perspektiv, jeg vi komme tilbake til dette senere.  

Jeg har mange av de samme preferanser til dem jeg har intervjuet. Jeg opplevde ofte at det var 

lett å sette seg inn i hva informantene fortalte og jeg identifiserte meg med deres oppfatninger. 

Et eksempel på denne gjenkjennelsen er deres syn på steder. De kunne for eksempel beskrive 

steder på vestkanten som snobbete og sossete. Typiske ord for å beskrive Grønland er 

“spennende” og “fargerikt”. Dette er oppfatninger jeg kunne kjenne meg igjen i. Andre 
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beskrivelser var ukjente for meg, som når en informant som hadde vokst opp i nærheten av 

Kjelsås og Grefsen skilte mellom disse to stedene når det gjaldt sosial status. Kjelsås ble sett 

på som mer “arbeiderklasse” enn Grefsen. Men både jeg og informanten hadde omtrent 

samme forståelse av arbeiderklassebegrepet og jeg forsto hva han mente med denne 

kategoriseringen. Datamaterialet forstår man gjennom sin egen forståelseshorisont (Gadamer, 

2010/1960). Det at både jeg og informantene var innforstått med akademisk kategorisering og 

måte å tenke på, kan ha gjort dialogen lettere. Samtidig kan forståelsen endre seg når man får 

vite nye ting og dette skaper igjen nye forståelseshorisonter (Gadamer, 2010/1960).  

Den kanskje viktigste rammen rundt mitt arbeid, var teorien jeg hadde lest meg opp på før 

intervjuene startet. Jeg hadde lest teorier av Ball og Vincent (2003) og Savage (2005) som 

handlet om reproduksjonsmotiver hos den engelske middelklassen. Denne lesningen kan ha 

formet min forståelse av informantenes fortellinger slik at jeg ble spesielt observant på 

informasjon som handlet om hvor de var vokst opp, og om de ønsket at barna deres skulle 

vokse opp visse steder. Jeg fikk imidlertid lite ut av denne tilnærmingen. Informantene var lite 

villige til å snakke om klasseaspirasjoner og om de ønsket et spesielt sosioøkonomisk miljø 

for barna sine. Deres motvilje mot å snakke om klasseforskjeller kan også ha ført til at jeg ble 

mindre direkte og mer forsiktig når det gjaldt dette temaet. Samtidig tolket jeg denne uviljen 

som en distinksjon i seg selv. Jeg valgte også å tolke deres syn på steder med ulik 

sosioøkonomisk status i et klasseperspektiv.  

3.7 Etikk 

Informanten har liten innflytelse på hvordan vi utarbeider analyser, men det er likevel viktig å 

ta vare på informantens integritet i presentasjonen av forskningen (Thagaard, 2008). Dette for 

å beskytte informanten mot uheldige konsekvenser av å delta i forskningsprosjektet. Når man 

er ferdig med intervjuene og skal gå løs på analysern så forsvinner relasjonen mellom 

informanten og forskeren, informanten blir på en måte omdannet til tekst. Under analysen 

knytter man resultatene opp mot annen forskning og til relevante teoretiske perspektiver. 

Forskeren ser informasjonen fra et faglig perspektiv og man vil derfor se annerledes på 

tingene enn det informanten gjør. Informanten ser på situasjonen innenfra, mens forskeren ser 

den utenfra og med teoretiske perspektiv, minner Thagaard på (2008). Da blir det å ta vare på 

informantens perspektiv gjennom analysen og presentasjonen av fakta viktig. Hvordan 

informanten blir representert i måten forskeren analyserer teksten på, er også en viktig etisk 
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betraktning. Jeg har i så henseende prøvd å vist respekt for informantene i mine omtale av 

dem. Det er også et spørsmål om det er etisk riktig å mistro informantens motiver gjennom 

deres utsagn, såkalt mistankens hermeneutikk (Skjervheim, 1992). En løsning på dette 

dilemmaet er å bruke informantenes egne hverdagsbegreper i så stor grad som mulig 

(Gullestad, 1989). 

Man bør heller ikke presse informanten til å fortelle (Thagaard, 2008). Det er viktig at ikke 

informanten sier ting hun vil angre på i ettertid. Man skal heller ikke få informanten til å føle 

seg dårlig, dum og så videre. Dette kan være å påpeke motsetninger mellom kroppsspråk og 

det de sier (Thagaard, 2008). Det er også viktig at informanten ikke opplever noen uheldige 

konsekvenser av det hun sier. Informanten bør heller ikke utsettes for kritiske vurderinger fra 

forskerens side. Jeg opplevde at informantene snakket fritt. I noen tilfeller, da jeg skjønte at 

informantene kunne føle seg presset, understreket jeg at de kunne velge selv hva de ønsket å 

fortelle. Jeg la også vekt på at deres utsagn ville bli anonymisert. Jeg følte noen ganger at jeg 

var litt vel direkte, slik at jeg fikk svar som var rent forsvar. Et eksempel på dette var når jeg 

spurte direkte om informanten ønsket å bo i et middelklassenabolag. Informanten svarte da på 

en forsvarende måte. I ettertid prøvde jeg å være litt mindre direkte på slike spørsmål. 
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4 Teoretiske perspektiver 

4.1 Middelklassen 

Jeg vil her drøfte forskjellige syn og perspektiver på middelklassen. Begrepet «middelklasse» 

har gjennom sosiologihistorien vært gjenstand for diskusjon, klassifisering og uenighet om 

den i det hele tatt finnes. Jeg vil i denne oppgaven bruke Bourdieus teori om det sosiale rom 

og drøfte på hvilken måte kulturell kapital kan knyttes til steder. Jeg fyller også ut med nyere 

kultursosiologi, blant annet Michele Lamonts teori om symbolske grenser og Sakslind og 

Skarpenes (2010, 2014) studier av den norske middelklassen, dessuten Kocka (1995), som 

Sakslind og Skarpenes referer til. Jeg velger først å gjøre rede for Bourdieus klasseteori, siden 

teoretikerne jeg bruker ofte har ham som utgangspunkt, selv om de kritiserer hans teori. 

4.2 Habitus 

Bourdieu reformulerte klassebegrepet i Distinksjonen (1979) gjennom å skille mellom 

mengde kapital og komposisjonen av denne (Prieur m.fl., 2008). De to hovedaksene i det 

sosiale rommet består av kulturell og økonomisk kapital. Jo nærmere man står hverandre i 

dette rommet, jo mer felles har aktørene (Bourdieu, 1979). Disposisjonene og hvilke 

oppfatninger aktørene gjør seg, vil endre seg etter plassering i det sosial rommet. Til enhver 

sammensetning hører det til en viss type habitus, eller «smak» som Bourdieu skriver i 

parentes (Bourdieu, 1979). Denne strukturen påvirker blant annet aktørens valg, smak, 

politiske meninger, idrettspreferanser, forbruk, kroppsspråk, verdier i forhold til hva som er 

bra og dårlig, godt og ondt, vulgært og fornemt, for å nevne noe eksempler. Ulike 

«standpunkter» hører sammen og danner en enhetlig livsstil. Men habitus er ikke bare 

struktur, den danner også strukturer. Aktørens praksis fungerer som tegn og skiller seg ut fra 

andre tegn. Men det er bare de som er innforstått med koden som skjønner at disse tegnene 

har sammenheng med klasseposisjon (Bourdieu, 1993). Det klassifiserende skjemaet er 

innebygd i kroppen og i mental persepsjon. Mennesker har midlene til å forstå de sosiale 

betydningene som ligger bak praksisene. Habitus forteller på den måten om hvilket sted man 

tilhører – eller «sense of one`s place». Men den forteller også hvor andre burde høre til 

(Bourdieu, 1993). Ingenting klassifiserer mennesket så mye som hvordan det selv klassifiserer 

mennesker og objekter, hevder Bourdieu (1993). Gjennom habitus blir klassifiseringen av 
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verden rett og slett sunn fornuft. Den sosiale verdenen fremstår på denne måten som ordnet, 

det er ikke mulig å konstruere den slik man ønsker, man må ta hensyn til faktiske strukturer. 

På den annen side er verden likevel ikke preget av total struktur. Den objektive sosiale 

verdenen er diffus og kan tolkes og uttrykkes på forskjellige måter, på forskjellige tidspunkter 

i historien. En kategori kan bære på flere meninger, avhengig av hvilken posisjon man har. 

Det er også derfor den sosiale verdenen kan virke uoversiktlig. De flertydige meningene som 

finnes i den sosiale verdenen er en indikasjon på at det foregår symbolske kamper om hva 

som skal gjelde som den legitime måten å se ting på, forteller Bourdieu (1993, s. 133). 

Bourdieu teoretiske klassebegrep er betinget av praktiseringen av disposisjonene. Klasser blir 

på den måten det som gjøres (Bourdieu, 1979). Kartet Bourdieu bruker som illustrasjon i 

Distinksjonen er unøyaktig og kildene er ikke oppgitt (Prieur, Rosenlund og Skjött-Larsen, 

2008). Kartet kan egentlig sees som en blanding av presentasjon av empirisk forskning og en 

teoretisk modell (Prieur m.fl., 2008. Distinksjonen tilbyr ikke noen definisjon på hva kulturell 

kapital er, men i Forms of Capital (Bourdieu, 1986) presenterer Bourdieu en nærmere 

definisjon av de ulike typene kulturell kapital. En type er den kroppslige varianten, som 

innebærer «long lasting dispositions of the mind and the body» (Bourdieu, 1986) og er den 

formen vi kaller for habitus. Den andre typen er den objektiviserte, dette vil si at kulturell 

kapital ligger i fysiske objekter. Den tredje delen er den institusjonaliserte. Dette gjelder først 

og fremst vitnemål eller formell utdanning. Slike papirer på kapital er en manifestasjon og 

legitimering av den, Bourdieu omtaler også dette som symbolsk kapital. Nesten all forskning 

på kulturell kapital i kjølevannet av Distinksjonen har vært målt gjennom utdanning, lengde 

og type av denne. Men dette målet fanger ikke alle nyansene i konseptet, mener Prieur (m.fl., 

2008, s. 49).  

Robbins (1991) skriver om habitus og dens disposisjoner på en måte som gjør at den også kan 

romme følelser og kognitive aspekter. I følge Robbins kan disposisjoner inkludere 

tilbøyeligheter til fatalisme, ambivalens, motstand, harme, følelse av hva som er rett og til og 

med raseri. Reay (2005) hevder at habitusen kan være delt. Middelklasseforeldrene bekymrer 

seg for barna sine, men samtidig ønsker de å gjøre det som er best for samfunnet. Det skaper 

en spenning og det er kanskje det Bourdieu mener når han snakker om at habitus er delt mot 

seg selv, og i konstant forhandling med seg selv og dens ambivalens (Bourdieu, 1999, s. 511, 

sitert i Reay, 2014). 
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4.3 Den historiske middelklassen 

Sakslind og Skarpenes (2014) hevder at det å definere middelklassen gjennom en felles kultur 

og sosioøkonomisk status er en tynn beskrivelse, og kritiserer Bourdieus teori. Det er 

nødvendig med en tykkere beskrivelse der man tar høyde for historiske årsaksforklaringer, 

ulike institusjonelle former, det symbolske universet og sosiale identiteter (Kocka, 1995). Det 

er ikke mulig med universelle beskrivelser av middelklassen, argumenterer Sakslind og 

Skarpenes (2014).  

Kocka (1995) skiller historisk mellom den økonomiske og den utdannede middelklassen. Den 

økonomiske klassen på attenhundretallet besto av kapitalister, fabrikkeiere, utlånere, 

kjøpmenn og ledere av forskjellige slag. Den utdannede delen av middelklassen kunne være 

leger, advokater, akademikere, fagfolk og intellektuelle. Grupper som ikke er innlemmet i 

denne middelklassedefinisjonen er adelen, bøndene, kroppsarbeiderne eller den generelle 

«lavklassen» (Kocka, 1995). Den europeiske middelklassen har blitt dannet gjennom to 

prosesser, ifølge Kocka (1995). Den første prosessen handlet om en opposisjon mot 

aristokratiet. Selv om gruppene som utgjorde middelklassen var høyst ulike, samlet de seg i 

en felles identitet og tilhørighet gjennom sosial distanse til adelen og det eneveldige 

monarkiet. De la vekt på prinsipper som utdanning, arbeid og selvstendighet. Deres 

holdninger og levemåte var en del av det nye sekulære, moderne og opplyste samfunnet som 

vokste frem (Kocka, 1995, s. 786). 

Den andre fasen, som fant sted på begynnelsen av nittenhundretallet, dreier seg om at 

middelklassen definerte seg selv gjennom kultur og utdanning. Selv om gruppen av 

fabrikkeiere, forretningsmenn, ungdomsskolelærere og vitenskapsmenn var ulike, samlet de 

seg i demarkasjon mot den fremvoksende arbeiderklassen på den ene siden, og en øvre 

middelklasse, som arvet adelens livsstil, på den andre siden. Deres levemåte innebar 

individuelle prestasjoner og krevde belønning, annerkjennelse og innflytelse for disse 

meritokratiske oppnåelsene. De ulike middelklassegruppene delte positive holdninger til 

arbeid, en tilbøyelighet for rasjonalitet og følelsesmessig kontroll, og strevde for 

uavhengighet, enten individuelt eller gjennom foreninger. Utdanning, vanligvis den klassiske, 

tjente som basis for kommunikasjon og noe som skilte dem fra andre som ikke hadde denne, 

vanligvis klassiske utdanningen. Utdanningsprestasjoner ble respektert på samme måte som 

musikk, litteratur og andre kunstformer.  
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4.3.1 Den moralske middelklassen 

De historiske idealene som kjennetegnet den europeiske middelklassen, ser man også hos den 

norske middelklassen i dag, hevder Sakslind og Skarpenes (2014). Idealene til den norske 

middelklassen sporer forskerne tilbake til verdier norske embedsmenn forvaltet, 

uavhengigheten til selveiende bønder og fraværet av aristokrati. I sin undersøkelse finner 

Sakslind og Skarpenes at det er to moralske repertoar som står sterkt blant middelklassen i 

Norge. Dette er «den kristne humanisten» og «den sosialt ansvarlige.» Den kristne 

humanisten-repertoaret innebærer idealet om å elske sin neste og de som følger dette idealet 

blir sett opp til. Idealet inneholder konkretiseringer som det å hjelpe naboen sin når hun lider, 

de som drar til Afrika for å starte skole for foreldreløse, de som bryr seg om andre, altruister, 

de som ofrer seg selv for andre, gode mennesker, respektfulle mennesker, idealister, moralske 

mennesker og alle som er engasjert i frivillige organisasjoner (Sakslind & Skarpenes, 2014, s. 

319). I «Den sosialt ansvarlige»-repertoaret er det særlig hverdagshelten som blir fremhevet. 

Eksemplene på denne kan være den ansvarlige politiker, fabrikkarbeideren, sykepleieren som 

hjelper, de som opptrer rettferdig, de som tar politisk ansvar i den tredje verden, praktiske 

idealister, generøse og åpne personer, tolerante mennesker, folk man kan stole på og de som 

jobber for enhet i verden. Disse idealene har sine motsatser: de som tenker at de er 

verdensmestere, egoister, dagdrivere, de selvrettferdige, de som er selvsentrerte, de gjerrige 

og grådige, skattesnytere, de korrupte, de som mishandler, tråkker på eller utnytter folk som 

er svakere enn dem selv, de som skryter, «blåruss», de som mangler solidaritet, de som 

beriker seg selv, aksjemeglere, NHO-smartinger, aksjemeglere, stolte mennesker, utnyttere, 

late mennesker, uansvarlige mennesker og investorgrupper. Dette er distinksjoner 

informantene setter opp mot ulike grupper.  

Jeg observerer mange av de samme distinksjonene i Ullevål hagebybeboernes fortellinger og 

utsagn. Dette viser at verdiene informantene snakker om er ikke eksklusive for dette området, 

men vanlig for den akademiske middelklassen, slik Sakslind og Skarpenes (2014) har funnet. 

Svarene kan ses på som en del av et repertoar når man skal forklare hvorfor man har handlet 

slik man har gjort og tatt de valgene man har tatt.  

 

Kocka (1995) er en av dem som mener at den europeiske dannelsen har forsvunnet. 

Middelklassestatusen har blitt gjort tilgjengelig for flere og de gamle kjennetegnene på denne 

klassen har løst seg opp. Et eksempel på dannelse som har blitt lettere å få tak i, er klassisk 

musikk. Gjennom masseproduksjon av klassisk musikk er denne typen smak gjort tilgjengelig 
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for et bredere publikum. Kulturell kapital knyttet til musikkpreferanser har dermed mistet noe 

sin høye anseelse (Savage, 2005). Men det er mye som kan tyde på at middelklassen fortsatt 

bruker kulturell kapital som distinksjon. Ljunggren (2015) viser at distinksjon i større grad har 

gått fra å virke gjennom kulturelle objekter, til kroppslig distinksjonapraksiser som væremåte, 

smak og stil, altså habitus. Den kulturelle kapitalen man oppnår gjennom bosted er, på samme 

måte som habitus, vanskelig å distribuere og vil derfor verdsettes ekstra høyt i kapitalsystemet 

(Savage m.fl., 2005). Denne kan både være knyttet til habitus, sosial status og kulturelle 

objekter. Man kan sosialiseres inn i en habitus gjennom nabolagsmiljøet. Venner og bekjente i 

nabolaget er vanskelig å utvikle kontakt med på andre måter og man kan bruke dette 

nettverket til å få kunnskap om hva som lønner seg, til å få attraktive jobber og så videre. 

Bostedet kan også virke som kulturell kapital gjennom statusen man tilskrives gjennom å 

komme fra et visst sted. Hvor man bor kan virke som et tegn og signalisere hvem man er til 

likesinnede eller andre grupper (Savage, 2005, s. 6).  

4.4 Sted, felt og habitus 

Det å føle seg hjemme et sted kan beskrives som det å føle seg avslappet der man bor. Savage 

(2005) kobler Bourdieus modell om det sosiale rom til det fysiske rommet. Disposisjoner er 

kroppsliggjorte, og er dermed også knyttet til fysisk rom, eller territorium (Savage m.fl., 

2005, s. 5). I stedet for å se på valg som en kamp for å oppnå egne interesser, kan de ses på en 

streben etter det å føle seg komfortabel. Savage hevder at steder er innvevd i ulike felt. Man 

beveger seg mellom ulike steder, preget av ulike felt, hver dag. Man beveger seg for eksempel 

mellom jobb, fritidsaktiviteter og hjemmet. En sekretær vil føle seg avslappet sammen med en 

sjef på kontoret, der begge har sine roller, men ikke føle seg like avslappet hjemme hos sjefen 

sin. På denne måten kan man si at et felt har sine rom og sine usagte regler, som former 

individenes habitus. Disse blir styrt etter hvilken posisjon man befinner seg i forhold til de 

andre i feltet. Folk føler seg komfortable hvis det er samsvar mellom habitus og felt, hvis ikke 

vil man prøve å komme unna, både situasjonen og det fysiske rommet, slik at man kan føle 

seg komfortabel igjen (Savage m.fl., s. 6, 2005). Disse følelsene har å gjøre med om man føler 

seg out of place eller in place (Cresswell, 1996). Andre eksempler på denne dynamikken er at 

visse steder er forbeholdt visse grupper, som eksklusive klubber der noen mennesker er 

velkommen, eller submiljøer der man må kunne kodene og te seg som gruppemedlemmene 

for å få innpass. Jeg vil se på hvordan posisjon i det sosiale rom (Bourdieu, 1979) kan knyttes 
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til det fysiske rommet gjennom følelsen av komfort, eller det å være avslappet. Identiteten kan 

ses på som formet av hvilken posisjon man har i det sosiale rom og de feltene man er en del 

av. Dette er en kollektiv del av identiteten. Man deler egenskaper med flere andre, og får 

egenskapene utfra kollektive tilbud, som utdanning og arbeidsplass.  

4.5 Kosmopolitiske disposisjoner 

I følge Mertons (1949) studie av en amerikansk småby, innebærer den kosmopolitiske 

innstillingen å være opptatt av verden utenfor det lokale miljøet. De med kosmopolitisk 

holdning er mer orientert mot nasjonale og internasjonale nyheter, heller enn lokale, og er mer 

opptatt av vennskapet for vennskapets skyld, heller enn å knytte kontakter for å oppnå 

karrierefordeler. Ulikheten i interessene er et resultat at de kosmopolitiske har mer erfaring fra 

å bo i andre deler av landet og vet at det finnes andre karriereveier utenfor småbyen. Ifølge 

Merton er det ikke utdanning og yrke som skaper den kosmopolitiske smak, men en erfaring 

fra det å flytte på seg. Han snakker om et holdningssett som handler om at man bruker sin 

kunnskap og sine egenskaper til å greie seg i verden, og ikke lokale nettverk. Denne 

åpenheten og universalistiske innstillingen kan i dagens samfunn oversettes til det å ha en 

urban holdning og livsstil.  

Prieur (m.fl., 2008) setter på sin side kosmopolitiske holdninger i sammenheng med 

disposisjoner knyttet til klasseposisjon. Forfatterne finner en tilbøyelighet til mer 

internasjonal, snarere enn nasjonal og lokal orientering når de gjelder tv-preferanser, 

musikksmak, matkonsum og politiske holdninger hos medlemmer av middelklassen. De med 

kosmopolitisk orientering bruker internett til å søke opp informasjon og kommunisere, og de 

mener ikke at jobbene skal gå til egne landsmenn før innvandrere. De støtter det å gi penger 

til utviklingsland og de uttrykker ikke stolthet over det å være fra Danmark (det er en dansk 

studie) eller det å komme fra Ålborg. Disse preferansene er ikke-materielle ressurser, 

fremhever forfatterne. Et slikt holdningssett kan kanskje mer presist beskrives som det å ha et 

åpent sinn overfor det som er kulturelt annerledes (Bennet m. fl., 2008) eller det å føle en 

tilhørighet til en global kultur eller verdensborgerskap (Lizardo, 2005). Holt (1997, s. 111-

113) har også en definisjon som passer godt til de holdningene jeg finner hos informantene. 

Hun skriver om en kosmopolitisk følsomhet som gjør at man liker det eksotiske, etnisk 

fremmede og ikke er nedvurderende i forhold til andre med lavere økonomisk status. Prieur 

(m.fl. 2008) anser denne formen for smak som noe som har erstattet finkulturens plass som 
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distinksjonsmarkør. Medlemmer av arbeiderklassen er mer fastboende og har ikke denne 

måten å kommunisere og se verden på, hevder forskerne. Slik utgjør forskjellene i åpenhet til 

verden, mulighet og ønske om å reise, en distinksjonspraksis mellom arbeiderklassen og 

middelklassen. Det kosmopolitiske holdningssettet finner jeg også hos informantene i Ullevål 

hageby.  

4.6 Sosial reproduksjon i forhold til skolevalg 

De britiske forskerne Ball & Vincent (1998) har studert britiske foreldres valg av barneskole. 

Forskerne finner at foreldre som har en høyere sosioøkonomisk klasseposisjon er mer 

bekymret angående valg av skole, sammenlignet med foreldre med en lavere sosioøkonomisk 

posisjon. Ball og Vincent (1998) skiller mellom formell og uformell kunnskap om steder, 

henholdsvis som kald og varm kunnskap. Rykter er eksempel på varm kunnskap, mens 

offentlig informasjon viser til kunnskap av den kalde sorten. Skolevalg handler trolig vel så 

mye om følelsen av trygghet og press, eventuelt støtte, fra andre foreldre tilhørende samme 

samfunnsklasser, som fokus på skolens resultater i nasjonale prøver. Moderniteten innebærer 

individualisering av klassene hevder Ball (2003). Individualiseringen av klasseposisjoner gjør 

at individet må prestere for å fortsette å befinne seg i middelklassen. Selv om individet har 

foreldre som tilhører middelklassen, må det likevel ta utdannelse og erverve seg en passende 

jobb for å beholde klasseposisjonen. Det å ta riktige valg, blir derfor viktig (Ball, 2003). 

Ansvaret for å sikre seg en god klasseposisjon er lagt over på individet. Alle valgmulighetene 

moderniteten tilbyr innebærer også risiko for å velge feil. De britiske foreldrene Ball (2003) 

har intervjuet er bekymret for barna sine og de føler et tungt ansvar for at de skal gå på riktig 

skole. Utdanning er en måte å få et yrke som passer med foreldrenes egne sosiale status, og 

kan derfor ses på som er reproduksjonsmekanisme (Bourdieu 1979, Savage 2005).  

Skarpenes og Sakslind (2010) problematiserer samfunnsforskeres antagelse om at skolen, på 

universelt grunnlag, favoriserer middelklassens medlemmer og fungerer kulturelt 

reproduserende til denne klassens fordel. De motsier ikke britiske teorier om at skolens 

utdanningssystem er laget for middelklassen i Storbritannia. Men de mener at slik sosial 

reproduksjon kan anses som nasjonale og partikulære forhold og ikke kan overføres på tvers 

av de kulturelle landegrensene. I Norge eksisterer det andre kulturelle verdier som gjør at 

skolens reproduserende funksjon ikke har samme virkning, mener forskerne. Informantene i 

Sakslind og Skarpenes studie forteller heller ikke at de har opplevd press fra foreldrene om å 
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ta høyere utdanning. Forskerne tar også økonomiske, materielle omstendigheter i betraktning, 

som at det høye lønnsnivået i Norge gjør at det ikke alltid lønner seg å ta høyere utdanning. 

De norske informantene virker mer avslappet i forhold til sin akademiske karriere enn de 

britiske, og de bruker heller ikke utdanningsnivå som symbolske grensedragninger overfor 

andre mennesker eller grupper. På bakgrunn av historiske forhold er det også i den norske 

middelklassetradisjonen andre sfærer som er viktig for læring, som arbeidet, hjemmet og 

lokalsamfunnet, fremhever Sakslind og Skarpenes (2010). Det er heller ikke opptaksprøver på 

universitetene og valg av universitet er ikke avgjørende for karrieren, slik det er i 

Storbritannia og USA.  

I Norge har vi et annet skolesystem enn i Storbritannia, med enhetsskolen som prinsipp. Til 

forskjell fra det norske skolesystemet kan man i det engelske velge barneskole. Valgene for 

barneskoleforeldrene kan derfor sies å være færre for norske foreldre enn for britiske foreldre.  

Man kan søke om å få skoleplass i en annen skolekrets, men de i skolekretsen blir prioritert. 

Hvis man ikke er fornøyd med den lokale skolen må man derfor som oftest enten flytte, eller 

flytte barnet sitt til privatskole. Vi har også et annet privatskolesystem. Privatskoler i Norge 

får hovedsakelig driftstillatelse hvis de tar i bruk alternative, men anerkjente, pedagogiske 

retninger, er en internasjonal grunnskole eller baserer seg på livssyn. De å sende ungene sine 

til privatskoler er derfor ikke vanlig praksis i Norge. Strukturelt kan man si at det fra statens 

side ikke er tilrettelagt for eliteskoler, selv om dette kan ha endret seg litt under den Blå-blå-

regjeringen. Det er heller ingen av informantene som har sendt barna sine til eventuelle 

eliteskoler. De har derimot sendt barna til Steinerskolen. At denne skolen er så populær viser 

at det akademiske nivået er av mindre betydning. 

4.7 Stedsteori 

Stedet forvandler seg fra fysisk rom til sted, i menneskers sinn, gjennom at vi investerer 

mening i det (Cresswell, 2004). Å investere mening i et sted kan for eksempel være å gi det 

navn eller krysse det av på et kart. Hvordan mennesker oppfatter stedet kan forstås gjennom 

tre dimensjoner (Agnew, 1987, referert i Cresswell 2004, s. 7). Disse forståelsene er 

«location», «locale» og «sense of place», der «location» viser til et konkret avgrenset 

geografisk område, «locale» betyr de materielle omgivelsene for menneskelig aktivitet og 

«sense of place» refererer til forståelsen av hvordan individer og grupper tenker og relaterer 

seg til stedet.   
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Alle steder har en fysisk plassering, eller location, som viser til et avgrenset geografisk 

område. Men steder kan flytte plassering og likevel defineres som det samme stedet. Et 

eksempel er at rom om bord på et skip fortsetter å være det samme stedet, selv om skipet 

beveger seg. De fysiske rammene rundt et sted, locale, er dermed også en viktig del av 

definisjonen på stedet. Jeg referer her til stoler, bord, vegger, trær, gress, kort sagt, det 

materielle ved tilværelsen. Sense of place beskriver de subjektive og emosjonelle båndene vi 

danner til steder (Agnew, 1987, referert i Cresswell, 1996, s. 7). Sense of Place setter ord på 

den betydningen vi tillegger steder gjennom følelser, fantasier, identifikasjon og fortellinger 

(Soja, 1996). Forestillinger om steder kan både være bygget på personlige og kollektive 

assosiasjoner. Et eksempel på forestillingenes skaperevner er de følelsene og tankene om 

steder som settes i gang av bildene man får gjennom litteratur og film. Hva vi tenker om 

stedet New York er formet av utallige populærkulturelle fortellinger om det, levendegjort 

gjennom filmer, Tv-serier og litteratur. Men forestillingene kan også bli formet av hvilke 

grupper vi tenker dominerer stedet (Andersen, 2014). Et annet aspekt ved steders «sense of 

place» er at deres betydning og mening forandrer seg med tiden. Mennesker forandrer steder, 

og steders betydning er gjenstand for strid og maktkamper (Gieryn, 2000, s. 465).  

Fra å være opptatt av å skildre særegenhetene til regioner og forskjellene mellom dem, ble det 

på 70-tallet utviklet humanistisk-orienterte geografiske teorier som kunne si noe generelt om 

steder (Cresswell, 2004, s. 19). Geografer som Relph (1976), Buttimer (1971) og Tuan (1974) 

utviklet vitenskapelig teori som drøftet de sosiale sidene ved rommet, med utgangspunkt i 

fenomenologien. Menneskets subjektive erfaring av stedet ble en viktig faktor i stedsteoriene 

(Cresswell, 1996, s. 20).  

Tuan skriver om menneskets følelsesmessige bånd til det materielle miljøet gjennom begrepet 

Topophilia (1990/1974, s. 93). Topophilia kan være følelsene som fremkalles når man skuer 

utover et vakkert landskap, men det kan også være mindre umiddelbare følelser som 

tilhørighet til et hjemsted og minner, eller tilhørigheten til landskapet gjennom at man høster 

sitt levebrød av det. Vi blir gjennom oppveksten og gjennom våre opplevelser knyttet til 

steder, viser Røe og Sæter (2015). Men man er ikke bare knyttet til den geografiske 

lokasjonen, man bærer også stedene med seg. Røe og Sæter peker på at vi som voksne kan ha 

et ønske om å tilbakekalle følelsen fra stedet vi vokste opp. Men i stedet for å flytte til det 

geografiske stedet, gjenskaper vi en følelse av stedet gjennom elementer som ligner og som 

påkaller minnene våre. 
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4.7.1 Stedet som relasjoner 

En viktig side ved de subjektive og emosjonelle båndene vi knytter til steder, er sosiale 

relasjoner. Hvem man omgås på stedet og hvilke forestillinger man har om de som bor der, er 

en viktig del av stedets sosiale konstruksjon (Røe og Sæther, 2015; Andersen, 2014). Massey 

(1994) var en av dem som betraktet stedet på nye måter, nemlig som utstrakt og flytende. 

Steder er ikke bare geografisk avgrensede områder, men åpne og porøse nettverk bestående av 

sosiale relasjoner, hevder Massey (1994). Mennesker og dets aktiviteter strekker seg ut fra det 

lokale stedet, og den konteksten som utgjør det, og knytter forbindelser utenfor stedet. 

Stedenes identitet blir på denne måten dannet gjennom relasjonene til andre steder, og det 

særegne ved disse, heller enn å bli formet gjennom det å stå i et opposisjonsforhold til andre 

steder, mener Massey (1994). Slik jeg forstår Massey, er hennes teori både deskriptiv og 

normativ. De som fokuserer på stedets identitet som nostalgisk og stabil, og ikke ønsker 

forandring gjennom at nye grupper flytter inn, er som regel opptatt av dette fordi de har 

vinning av det. Massey nevner turistnæringen, eiendomsbransjen, nasjonalistbevegelser, men 

også folk på venstresiden som ønsker å bevare stedets arbeiderklasseidentiteten. Disse ønsker 

å fryse identiteten og stedet på et visst tidspunkt da deres gruppe hadde fordel av de sosiale 

relasjonene. Hun snakker om substansielle forhold, men sier også at vi selv kan bestemme oss 

for hvordan vi skal se på stedet.  

4.7.2 Konfliktteoretisk syn på stedet 

Heidegger skriver om stedet som et ruralt, romantisk og idyllisk fenomen, og noe man fester 

røtter til (Cresswell, 1996). Marxistiske, feministiske og poststrukturalistiske stedsteoretiske 

retninger på 70-tallet utfordret det romantiske og rurale synet på stedet. Disse 

konfliktteoretiske perspektivene ser på stedet som sosialt konstruert og undersøker blant annet 

hvordan konstruksjoner av steder er bygget på ekskludering av grupper (Cresswell, 1996). 

Jackson beskriver hvordan kulturen er romlig organisert (Jackson, 1989). Rasisme får 

forskjellige uttrykk etter hvilken tid og i hvilke rom den finner sted. Homofile fant et fristed i 

San Fransisco, dette er ikke tilfeldig. Kultur foregår på steder og innen territorier. Det er også 

slik at de ulike sosiale klassene er stedlig situert ulike steder. Kultur består av koder som 

formidler og forklarer mening. Kultur er meningskart som gjør verden forståelig. forteller. 

Men kultur er ikke bare forestillinger man går rundt med i hodet. De er også konkrete sosiale 

og materielle forhold som har blitt virkelige gjennom sosial organisering (Jackson, 1989). 
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Kultur innebærer derfor relasjoner av makt, reflektert i dominansmønstre og underordning. 

Makten er ikke utøvet gjennom intensjonale handlinger, men gjennom dominante syn som 

blir naturalisert og er en del av dagliglivet. En slik naturalisering av maktforhold er den mest 

effektive form for makt hevder, Jackson (1989). Konseptene ideologi og hegemoni er derfor 

viktige begreper her. Disse begrepene referer til prosessene som gjør at de dominante 

meningene blir innført, uttrykt og forhandlet frem (Jackson, 1989, s. 3).  

Som jeg har nevnt før karakteriserer Tuan båndet mennesker knytter til landskap for 

Topophilia (1974). Dette følelsesbåndet varierer i intensitet fra menneske til menneske og fra 

kultur til kultur. Tuan peker på at mennesker i Europa og i Nord-Amerika ofte verdsetter det 

estetiske ved landskapet. Det estetiske blir i disse trakter av verden, en grunnleggende måte å 

forholde seg til landskapet (Tuan, 1990/1974). Topophilia er ikke bare en affektiv respons på 

landskapet, det er også en praksis som aktivt kan forme steder. Tuan og andre 

samfunnsgeografers opphøyning av det estetiske landskapet var en reaksjon på den nye 

arkitektoniske homogene og globale stilen som vokste frem under moderne forhold. Den nye 

moderne stilen innebar en fremmedgjøring og stedsløshet, mente mange arkitekter og 

samfunnsgeografer. Duncan. J. S. og Duncan, N. (2001) stiller seg derimot kritiske til 

applauderingen av det estetisk vakre landskapet. De peker på at det vakre landskapet ofte kan 

fungere som symbolsk kapital og som en prestisjemarkør og argumenterer for at kulturell og 

symbolsk kapital kan oppnås gjennom bosted. Omgivelsene man bor i blir en måte å sette opp 

symbolske grenser til andre mennesker som ikke bor i samme privilegerte landskap. Sosial 

identitet blir på denne måten romliggjort gjennom Topophilia. Landskapet blir et symbol på 

de sosiale relasjonene og den relative sosiale statusen til individene. Landskapet blir et 

symbol på den sosiale statusen man har oppnådd Det å velge et bosted som signaliserer 

kulturell kapital, krever at man verdsetter en viss smak og har kunnskap om hva som anses 

som estetisk vakkert (Duncan, J. S. og Duncan, N. 2001). 

4.8 Valgt tilhørighet 

Det er forskjell på bostedstilhørighet, hevder Savage (2005, 2010). Det å bo et sted fordi man 

er født og oppvokst der, har sin slektshistorie der eller nære relasjoner, skiller seg fra det å 

velge å bo et sted som en del av en identitetskonstruksjon (Savage, 2010). I det siste tilfellet 

vil man velge å bo et sted fordi man finner det estetisk vakkert, eller det har en historie man 

vil knytte sin identitet til. I det første tilfellet vil man høre til stedet fordi man har vokst opp 
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på stedet og har sin slektshistorie derfra, i det siste tilfellet vil man velge å bo et sted fordi det 

er estetisk vakkert eller at det har en historie man ønsker å knytte seg til. Graden av valgfrihet 

er det som skiller de to tilhørighetene. En kan også se på det som funksjonelt å høre til et sted 

fordi man ikke har råd til å bo andre steder. Ut fra økonomisk posisjon har middelklassen stor 

frihet til å velge hvor de selv vil bo, hevder Savage (2005). Han argumenterer også for at 

denne typen tilhørighet betyr at man vil eie landskapet og bevare det sofistikert slik at det kan 

fortsette å fungere identitetsskapende. Man er opptatt av hvordan stedet ser ut, men har ingen 

tilknytning til menneskene som bor der. Det urbane landskapet blir på denne måten formet av 

de økonomiske forskjellene mellom de som har mer eller mindre frihet til velge hvor de 

ønsker å bo (Savage, 2010, s. 124). Savages betraktninger handler ikke om sosioøkonomiske 

vurderinger, men om man er kulturelt aktiv. Hvis man er kulturelt aktiv, vil man også ha en 

tendens til å velge et sted som reflekterer ens identitet. De kulturelt aktive har ofte høy 

økonomisk kapital.  

4.9 Begrepsavklaring 

4.9.1 Innvandrerne 

Statistisk sentralbyrå definerer innvandrere som personer født i utlandet av to utenlandsfødte 

foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre (Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre/ Statistisk sentralbyrå, 2013). Når informantene snakker om innvandrerne 

som bor i Groruddalen og på Holmlia går jeg ut fra at de snakker om mennesker fra Asia, 

Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom 

EU/EØS. De snakker om elever på skolen som «minoritetselever». Jeg går ut i fra at de mener 

norskfødte med innvandrerforeldre. Denne betegnelsen beskriver personer født i Norge av to 

utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Jeg går også ut fra at de referer til 

barn av foreldre som er fra landene jeg nevnte over. Betegnelsene jeg bruker i denne 

oppgaven er blant annet «mennesker med innvandrerbakgrunn» og «mangfold», «elever med 

innvandrerbakgrunn» og «minoritetselever». Jeg bruker disse begrepene slik informantene 

praktiserer dem. Dette fordi det er en almen hverdagsforståelse som samsvarer med 

informantenes forståelse av begrepet.  

4.9.2 Sosioøkonomisk status 
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Begrepet «sosioøkonomisk status» betegner en samlekategori som inneholder egenskapene 

utdanning, inntekt og yrke. Jeg bruker dette begrepet ofte, siden det beskriver informantenes 

klasseposisjon. Det er midlertidig en tynn beskrivelse av klasse. Det beskriver ikke livsstil, 

kulturelle preferanser, smak eller verdier. Når jeg trenger slike beskrivelser tar jeg derfor i 

bruk Bourdieus begrep om posisjon i det sosiale rom (1979). Sosioøkonomisk status kan 

likevel gi en indikasjon på hvor individet befinner seg i det sosiale rom.  

4.9.3 Territorium 

Jeg bruker begrepet «territorium» når jeg beskriver informantenes følelse av å høre hjemme, 

eller ikke, i nabolaget. Jeg bruker også ordet «hevd». Teoretisk kan «territorium» beskrives 

som en kulturell mekanisme som blir satt i gang når aktøren ønsker å definere, eller forsvare 

et territorium. Men også en atferd som tilsier at aktøren ønsker å bli værende på et gitt 

territorium (Barnard og Spencer, 2002). Territoriets grenser kan både være symbolske og 

geografiske (Cohen, 1993/1985).   

4.9.4 Sosiodemografisk 

I noen tilfeller bruker jeg begrepet sosiodemografisk. Demografi innebærer studiet av den 

menneskelige befolkning, dens sammensetning, størrelse og vekst. Begrepet 

sosiodemografisk er et begrep som kan beskrive kombinasjonen av etnisitet og 

sosioøkonomisk status.   

 

https://snl.no/utdanning
https://snl.no/inntekt
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5 Presentasjon av Ullevål hageby 

 

Fysisk plassering 

Ullevål hageby ligger i bydel Nordre Aker og kan betegnes som en forstad til Oslo. I følge 

Google Maps tar det 18 minutter å komme seg ned til Oslo sentralbanestasjon med T-bane, 

cirka 20 minutter å sykle og cirka en time å gå.  

Historien bak stedet 

Ullevål hageby tilhørte tidligere Aker kommune. Ullevål er en del av det som var 

Osloborgernes bymark (Andersen, 2014). Bymarka ble pekt ut av Christian IV som et 

husholdsområde for byborgerne, i 1631. Området gikk fra Skillebekk på Frogner mot Frøen, 

Blindern, Lindern og Bjølsen og fulgte Akerselva ned mot Bjørvika. Her kunne byborgerne 

dyrke jord og ha husdyr. Bønder eide også gårder i dette området og det var noen 

husmannsplasser der. Store Ullevål gård tilhørte opprinnelig klosteret på hovedøya. Den ble 

kjøpt inn av Kristiania kommune i 1909 (Steigan 2013). Det ble tidlig på nittenhundretallet 

satt i gang sosial boligbygging for fattige i Kristiania (Hals, 1920). Ullevål var et av de 

områdene som ble pekt ut til dette. Ullevål hagebys utforming var inspirert av den engelske 

hagebybevegelsen. Tanken bak hagebybevegelsen var at fysiske omgivelser kunne virke 

positivt på problemer forårsaket av fattigdom. Planen bak Ullevål hageby var at medlemmer 

av arbeiderklassen kunne dyrke mat i hagene og slik sørge for matauk. Men dyre 

byggekostnader førte til at stedet heller ble lagt ut på det private boligmarkedet. Det ble derfor 

middelklassens medlemmer som flyttet inn i hagebyleilighetene da de sto ferdige i 1922. Det 

er forskjell på husene, noen ble laget for vanlige arbeidere, andre for funksjonærer. Disse 

husene er større og vertikalt del, i stedet for horisontalt.  

5.1 Stedets sosioøkonomiske status 

Bydel Nordre Aker har en stor andel innbyggere med høyere utdanning. 32 prosent har 

universitetsutdanning eller høyskole på høyere nivå (Statistikkbanken/ Oslo kommune). 32 

prosent har universitets- eller høyskoleutdanning på lavere nivå. Til sammenligning har bydel 

Stovner, den bydelen med lavest utdanningsnivå, en andel på fem prosent med høyere 
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utdanning fra universitet eller høyskole, femten prosent har universitets- eller 

høyskoleutdanning på lavere nivå. I gjennomsnitt har 17 prosent av de som bor i Oslo 

utdanning på høyere nivå fra universitet/ høyskole, mens 28 prosent har utdanning på lavere 

nivå fra universitet/ høyskoleutdanning. Grovt oppsummert har altså Ullevål hageby en andel 

på 64 prosent med utdanning fra høyskole/ universitet enten på lavere eller høyere nivå, mens 

gjennomsnittet i Oslo er 51 prosent for det samme nivået. Videre tjener de som har 

universitets/høyskole-utdanning på høyere nivå, 876 000 kroner i året i Ullevål hageby mens 

gjennomsnittet i Oslo for det samme er 733 000 kroner (Statistikkbanken/ Oslo kommune).  
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6 Flyttekarrierer og flyttebegrunnelser 

 

Informantene i prosjektet mitt har både flyttet internt i Oslo og kommet fra andre steder av 

landet. Et klart flertall, tolv av seksten, bodde i Oslo før de flyttet til Ullevål hageby. Tre av 

dem bodde i indre øst før de flyttet til Ullevål hageby. Disse er ikke vokst opp i Oslo, men 

kommer utenbys fra. Fem av husholdningene har tilknytning til bydelen gjennom at partneren 

eller informanten selv har vokst opp i Nordre aker. Disse husholdningene har, eller hadde, 

altså nær familie i samme bydel. To av dem hadde familien bosatt i selve Ullevål hageby når 

de flyttet dit. En av informantene er vokst opp i Ullevål hageby og på den måten flyttet tilbake 

til hjemstedet sitt. Syv av dem jeg har intervjuet har også flyttet innad i Ullevål hageby.  

En typisk boligkarriere for informantene er det å flytte hjemmefra idet de begynner å studere. 

De bor i kollektiv noen år, leier kanskje først for deretter å kjøpe når de har råd til det. De bor 

gjerne et år eller flere med kjæresten før de kjøper leilighet sammen. Ullevål hageby er ikke 

førstegangskjøpet deres, men et typisk andregangskjøp. Hvis de har barn i skolealder så har 

det vært viktig for dem å kjøpe noe i nærheten, slik at barna kan fortsette på den samme 

skolen eller beholde vennene sine i området.  

6.1 Flyttebegjær 

Flyttemotiver springer ut fra ønsker og begjær (Andersen, upublisert rapport). Disse ønskene 

kan ses på som en streben etter velvære. Jeg har valgt å dele disse ønskene i tre sfærer, 

grunnleggende for menneskers væren: det materielle, det sosiale og det kulturelle. Begjær 

som springer ut av materielle strukturer kan for eksempel involvere god plass mellom husene, 

store og gode grøntarealer, lite trafikk og nærme sentrum. Eller det kan innebære å ønske å bo 

i rekkehus fremfor enebolig, eller å bo i byen fremfor på landet. Jeg skiller her mellom det å 

velge noe fordi det er bekvemt eller praktisk, og det å velge noe fordi det er fint eller vakkert. 

Begge deler kan ses på som biologisk betinget, som freden man føler når man skuer utover en 

åpen slette, eller det å søke ly for kulde og regn, men ønskene kan også ses på som sosialt 

konstruerte. Den lave statusen som assosieres med det å bo i blokk (Benum, 2002) kan for 

eksempel ses på som sosialt konstruert. Hvor nærme sentrum man ønsker å bo kan også være 

noe som er skapt av sosiale og kulturelle forhold. Når det gjelder preferansen for å bo i et 
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visst sosialt miljø, har jeg valgt å dele dette punktet i to nivåer basert på sosial distanse. Det 

første nivået handler om det å ønske å bo nærme familie og venner. Men man kan også ønske 

å holde en viss distanse til de man kjenner fra før. Det andre nivået dreier seg om å ønske, 

eller ikke ønske å bo sammen med andre som tilhører samme gruppe som en selv. Det kan 

handle om å dele interesser, klasseposisjon, etnisitet, livsstil eller samme livsfase. Det å ønske 

å lære om andre grupper som er forskjellig fra en selv kan være et motiv for det å velge å bo 

sammen med et mangfold av mennesker. Samtidig kan det føles bekvemt å bo sammen med 

andre som er like en selv, denne preferansen skal jeg komme tilbake til i neste kapittel. Den 

siste sfæren, det kulturelle miljøet, vil si at de man ønsker å bo sammen med oppfører seg på 

en måte og har skikker man foretrekker. Dette kan også bety at man liker å bo i samme 

nabolag til folk som har helt andre skikker enn det man selv har vokst opp med og praktiserer. 

Disse tre sfærene er flettet i hverandre og påvirker hverandre.  

Denne inndeling av ønsker er utarbeidet etter informantenes utsagn og fortellinger. Jeg 

opplever at de materielle ønskene blir først uttrykt i intervjuene. Disse motivene kan være at 

de ønsket seg hage, å bo sentralt, bo nærme kollektiv trafikk og at det var vakre omgivelser. 

Jeg tolker denne åpenheten til å snakke om materielle forhold som at disse flyttemotivene er 

mer legitime enn de sosiale og kulturelle grunnene. Men åpenheten kan også skyldes at disse 

motivene er mer håndfaste og hverdagsnære. Jeg har forsøkt å «gå bak» disse åpenbare og 

godkjente motivene.  

Informantenes tanker om steder speiler deres livserfaring. Elisabeth utrykker avstand til 

Holmenkollen der hun har vokst opp, men viser en sosial tilhørighet til St. Hanshaugen og 

Bislett, der hun fikk venner i ungdomstiden og identifiserer seg med det sosiale, 

kulturradikale miljøet hun fikk kontakt med her. Ingjerd har gått på skole på Tøyen og viser 

interesse og kunnskap om Tøyen, både hva som finnes der av boligområder og hva slags 

kategorier mennesker som bor der. Trond har en kamerat på Vinderen og var derfor på 

visning der før de bestemte seg for Ullevål hageby. Mens Viggo bodde på Adamstuen, kjente 

noen på Berg og kom dermed over Ullevål hageby som hun syntes virket triveligere enn Berg. 

Informantene har ulike boligpreferanser med bakgrunn i sitt liv, men jeg finner likevel 

fellestrekk. Steder de oppgir de har vært på visning gir indikasjon om tilhørighet og disse 

befinner seg alle på vestkanten. Uavhengig av om man har familie i område, eller ikke, ønsker 

de å bo på vestkanten. Jeg vil gå dypere inn i denne vestkantilhørigheten i alle kapitlene.  
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7 Tilhørighet 

 

Jeg vil i dette kapittelet fokusere på hvordan informantene former tilhørighet til Ullevål 

hageby og på hvilke måter de hadde tilhørighet til stedet før de flyttet dit. Jeg vil ta for meg 

både utslag av valgt tilhørighet og tilhørighet i form av venner og familie. 

7.1 Like barn leker best 

 

«Jeg tror ikke vi hadde noe oversikt over hva slags folk som bodde her, jeg. Men etterhvert 

så har vi oppdaget at de aller fleste som bor her er sånn som oss. De ligner veldig på oss. Så 

det er middelklasseakademikere hovedsakelig» (Magnus, i 50-årene år, bodd i Ullevål 

hageby i 20-30 år, vokst opp rett utenfor Oslo, kom flyttende fra indre vest).   

 

Alle nevner på en eller annen måte at Ullevål hageby er homogent eller ensartet når de skal 

karakterisere nabolaget. Det blir blant annet trukket frem at det er hvitt, at de fleste befinner 

seg i samme aldersgruppe, i samme livsfase, og at de står nokså likt sosioøkonomisk. I Norge 

er det tabu å snakke om klasseforskjeller, man ønsker å omtale andre på lik linje som seg selv, 

viser Gullestad (1986, s. 22). Det å bo sammen med andre i samme klasseposisjon kan likevel 

være et ønske, selv om det ikke er legitimt å snakke om. Jeg finner at informantene snakker 

om klasseposisjoner, men at de snakker om det indirekte og at de gjerne bruker ironi. Om den 

homogene beboermassen var noe de intervjuede søkte til, eller om det var tilfeldig slik 

Magnus forteller om i dette utsagnet, varierer.  

Flere informanter utrykker, som Magnus, at hvem de bor sammen med ikke er viktig, og at 

det ikke var noe de tenkte på før de flyttet til Ullevål hageby. Andre skildrer på sin side et mer 

bevisst ønske om å bo sammen med andre som er like dem selv. Pernille (i 40-årene, har bodd 

i Ullevål hageby 5-10 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst) forteller for 

eksempel at hun foretrekker å bo i et middelklasseområde. Hun begrunner ønsket med at hun 

vokste selv opp i et middelklassenabolag. Viggo forteller at det var viktig å flytte til et sted 

der det var folk som var like ham selv. Han ønsket å ha naboer både han og barna kunne 

snakke:  



40 

 

«det sosiale var utrolig viktig. Men også klart typen folk da, som jeg antok bodde her. Som 

kanskje var lik meg, og måten jeg tenker på» (Viggo, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 5-

10 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre vest).  

Gullestad har forsket på likhet i den norske kulturen og slår fast at det å være lik er en viktig 

verdi i (1992). Det å passe sammen med noen i privatlivet blir ofte praktisert som det å være 

lik, slik Viggo beskriver. Bekjente og venner er viktige støttespillere som kan bekrefte ens 

identitet (Gullestad, 1992).  

Det har blitt forsket mye på tilbøyeligheten mennesker har til å foretrekke andre som er like 

en selv og det er en lang forskningstradisjon (McPherson, Smith-Lovin og Cook, 2001). Det 

engelske begrepet homophily går ut på at mennesker har mer kontakt med dem som er like 

dem selv, enn folk som er ulike. Denne tendensen er også beskrevet langt tilbake i historien 

som Aristoteles utsagn om at «folk elsker dem som er like som dem selv» (Aristoteles, 1934, 

s. 1371, ref. i McPherson m.fl., 2001). Platon hevder at «likhet tigger om vennskap (Platon, 

1968, s. 837, referert i McPherson m.fl., 2001). Forskningsresultater tilbake til 1920 slår fast 

at skolebarn i større grad blir venner og danner lekegrupper hvis de har like demografiske 

egenskaper. På femti-tallet ble det forsket på jevnaldrendeeffekter. Man fant at ens person 

individuelle egenskaper samsvarte med vennenes egenskaper og man tok dette til inntekt for 

at jevnaldrendeeffekter fantes. Forskere har sett på tilbøyelighet i ulike relasjoner fra de nære 

båndene som knyttes i ekteskapet, den sterke relasjonen når man skal «diskutere viktige 

saker», vennskap og relasjoner som fungerer som støtte i karrieren ens, til mer bekjentskaper, 

bare det å vite om noen, eller møte dem på en offentlig plass. På tvers av disse 

relasjonsformene finner man en tendens til at aktørene deler like egenskaper (Mcpherson 

m.fl., 2001). Fischer (1982) finner at jo flere typer relasjoner man deler med noen, jo likere 

har man tendens til å være. Denne godt dokumenterte homophilien kan altså være en grunn til 

at man velger å bosette seg sammen med andre som er like en selv. Elisabeth forteller at hun 

ønsker å bo på vestkanten fordi hun trives med den gruppen mennesker som bor der:   

 

Du nevnte at du heller kanskje ville bodd på vestkanten enn østkanten, er det noen 

spesielle grunner til det? 

«Det har litt med hva jeg er vant til å gjøre. Og det at jeg er vokst opp i… Ja, og så har det 

helt sikkert å gjøre med nokså primitive, enkle sosiologiske ting. At man trives best blant 

sine egne. Det spiller sikkert også en rolle, selv om det ikke er noe man så lett vil 



41 

 

innrømme» (Elisabeth, i 50-årene, har bodd i Ullevål hageby 10-15 år, vokst opp i ytre vest 

av Oslo, kom flyttende fra indre vest).»  

 

Vestkanten er for Elisabeth et sted hun hører hjemme. Denne tilhørigheten forklarer hun med 

at hun har vokst opp på den kanten av byen. Hun forbinder vestkanten med en viss type 

mennesker, folk som er like henne selv og som hun identifiserer seg med. Elisabeth har både 

høy økonomisk kapital, men også høy kulturell kapital og det er grunn til å tro at hun med 

«sine egne» mener at de har en viss klassestatus og en måte å føre seg på, eller livstil i 

bourdieusk forstand (Bourdieu, 1979). Det kan også være at hun identifiserer seg med dem 

som bor på vestkanten, nettopp fordi de er vokst opp der. Med «sine egne» mener hun ikke 

familie og venner, eller andre personlige relasjoner, men en gruppe hun deler 

sosiodemografiske egenskaper med. Andersen, Røe og Sæter (2015) finner i andre caser på 

flytteprosjektet, denne formen for ikke-intim tillit til andre som deler deres sosioøkonomisk 

status. Etnisitet spiller også en rolle for denne tilliten. Deres informanter går ut ifra at det å bo 

i et passende sosioøkonomisk og hvitt miljø vil sikre familiens sosiale reproduksjon.  

 

Det å ha et viss levesett kan også sees på som en viktig trivselsfaktor:  

 

Man har det noe å si kanskje hva slags verdier de har, eller hva slags kulturelle 

verdier de har? 

«Kanskje ikke kulturelle, men at det er fint at ting er sånn eller sånn da. At du er enig i, at 

man har den verdien at man for eksempel tar inn posten for hverandre når man er borte eller 

at du ikke…det er ikke kulturelle verdier, men livsstil da. At du sover om natten, at du 

jobber om dagen. Eller jeg tror ikke det har noe med hvor intellektuell eller kulturell du er. 

Det spiller ikke noen rolle for meg om han spiller golf eller går på teater eller, det er ikke 

noe sånn» (Sveinung, i 70-årene, har bodd i Ullevål hageby 35-40 år, vokst opp i indre vest 

av Oslo, kom flyttende fra indre vest).  

 

Sveinung snakker her om naboene sine. Han knytter det å «være et ordentlig» menneske til 

det å ha samme type levesett som ham selv. Det å ha en jobb og det å være hjelpsom er 

verdier han verdsetter høyt og ønsker at naboene skal ha. Dette kan karakteriseres som 

protestantiske verdier, kjennetegnende for den norske akademiske middelklassen (Sakslind og 

Skarpenes, 2014) og er disposisjoner jeg vil komme tilbake til. I tråd med Gullestad (1992) 
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kan Sveinungs opptatthet av naboenes levesett, tolkes som et ønske om fred og ro. Jeg vil 

komme nærmere inn på fordelen ved å ha likt levesett og lik livssituasjon når jeg snakker om 

det å ha barn i kapittelet «Barnevennlig».  

 

Informantene forteller om en utpreget sosial kontakt og felleskap med de nærmeste naboene. 

De forteller om gå- og joggeturer med naboen, utveksling av interiørtips gjennom å besøke 

hverandres leiligheter, passing av naboens barn og at man omgås foreldrene til sine barns 

venner. Foreldrene blir også knyttet sammen gjennom barnas idrettsklubber og andre 

fellesaktiviteter for ungene. Likhet kan for det første bidra til at naboene samhandler oftere, 

for det andre gjøre at utveksling av kunnskap blir enklere og mer friksjonsfritt (McPherson 

m.fl., 2001). Deling av rykter, sladder og kunnskap om livet kan være en stor fordel og bidra 

til å reprodusere familiens sosiale status (Ball, 2003).  

 

Jeg finner at det å bo sammen med andre som er like en selv, blir særlig viktig når barn 

kommer inn i bildet. Det er sannsynlig at tillit til området blir viktigere når man skal flytte et 

sted med barn, enn når man flytter uten. Flere forteller at de gjerne kunne tenkt seg å bo på 

Grønland, der det er et stort mangfold av ulike grupper, men valgte Ullevål hageby for barnas 

del. Slik tillit til området vil jeg komme tilbake til i kapitlene «Mangfold ute av kontroll» og 

«Foreldreskap og sosial reproduksjon». Samhandlingen mellom naboene jeg beskrev over, 

viser at det er en høy grad av generalisert tillit i nabolaget. Putnam (2007) hevder at det å bo i 

homogene nabolag øker tilliten til andre i nabolaget, men også tilliten til lokaldemokrati, altså 

den generaliserte tilliten på et mer overordnet nivå. Motsatt resulterer heterogene nabolag 

både i mistillit på et partikulært og et generalisert nivå, hevder Putnam. Lundåsen og 

Wollebæk (2013) nyanserer dette bildet og hevder at mistillit bare oppstår hvis man ikke har 

sosiale relasjoner til «de andre», og hvis man i utgangspunktet ikke ønsket å bo i et nabolag 

med mangfold. Putnam forklarer sine funn med klassiske eksperimenter som viser at man 

stoler oftere på andre som er like en selv. Han hevder videre at tillit til andre som er like en 

selv, er en universal tilbøyelighet (Putnam, 2007). Informantenes tillit til sine naboer kan 

derfor ses i lys av de oppfatter hverandre som like på mange punkter og deler egenskaper, 

både demografiske, sosioøkonomiske og posisjoner i det sosiale rom.   

 

At det sosiale miljøet i Ullevål hageby oppfattes, og også er homogent kan også forklares med 

at de har valgt et sted som passer med deres habitus (Bourdieu, 1979). De kan ha valgt stedet 
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ut fra en bostedsmak, uten å ha tenkt på hvem som bor der, slik Magnus beskriver. Habitus er 

delvis bevisst, delvis ubevisst, og kan beskrives som sosialiserte disposisjoner knyttet til smak 

og livsstil. Det at så mange informanter beskriver flytteavgjørelsen som tilfeldig kan tyde på 

at disposisjoner knyttet til habitus kan være en faktor. At de har valgt et sted som passer med 

deres posisjon i det sosiale rom kan forklare følelsen av komfort, flere beskriver (Savage, 

2005).  

 

Det homogene kan også assosieres til det som er truende, som jeg skal vise i kapittelet 

«Idyllen brister». Det er også mange informanter som uttrykker at de skulle ønske det var mer 

mangfold i nabolaget. Jeg vil drøfte dette ønsket og stille det opp mot ønsket om å være trygg 

i kapittelet «Mangfold som spenning og dannelse».  

7.1.1 Ambivalens 

Jeg vil komme tilbake til Elisabeth, som snakket om at hun ønsket å bo med «sine egne» på 

vestkanten. Et annet aspekt ved hennes fortelling er utsagnet om at identifikasjon med «sine 

egne», er vanskelig å innrømme. Slike unnskyldende utsagn i forbindelse med ønsket om å bo 

sammen med andre som er like en selv, finner jeg hos flere:  

 

«Det er jo veldig homogent her da. Veldig likt. Det er relativt få som er veldig rike, i så fall 

snobber de veldig ned. Ellers så er det stort sett folk der alle jobber og tjener brukbart og 

har høy utdannelse og..sånn så det er kanskje spesielt, altså. Litt kleint, egentlig. Litt. På 

grensa. Men så er det jo også veldig behagelig, da» (Vegard, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 5-10 år, vokst opp i en annen landsdel, kom flyttende fra indre vest av Oslo).  

 

Vegard beskriver et nabolag med mennesker i samme middelklasseposisjon, en posisjon han 

selv deler med dem som bor der. Det at det er «kleint» tolker jeg som at han ikke anser det 

som helt legitimt å bo i et så sosioøkonomisk homogent middelklassenabolag. Miriam 

snakker om beboerne i Ullevål hageby på samme ironiske måte: 

«For å være brutal så er det vel sånn bedre forstadsklientell. Ganske høy sosial standard og 

godt utdannede folk, virker det som. Men som sagt, sånn aldersmessig og sånn tror jeg det 

er mindre homogent enn et vanlig borettslag. Det er mange pensjonister og mye eldre par 

og sånn. Men bakgrunnsmessig og utdanningsmessig tror jeg det er ganske mye likt. Likere 
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enn det man tror. Besteborgerlig (hun ler litt)» (Miriam, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 0-5 år, vokste opp i en annen landsdel, kom flyttende fra indre øst). 

Ingjerd skildrer den samme ambivalente identifikasjonen når hun forteller at hun heller pleier 

å si «Ullevål» enn «Ullevål hageby», når hun skal presentere overfor andre hvor hun bor. Som 

Gullestad (1989) poengterer, er det ikke lett å snakke om klasseforskjeller i den norske 

kulturen. Ljunggren (2015) konstaterer at bosted er en sterk klassemarkør. I Oslo, som er så 

tydelig klassedelt (Andersen, 2014; Ljunggren og Andersen, 2015), er stedet man bor et 

særlig tydelig tegn på hvor i klassehierarkiet man hører til. Ullevål hageby kan ses på som et 

statussted, men beboerne jeg snakker med prøver å dempe dette statusinntrykket. De ønsker å 

fremstille seg selv og de som bor der som vanlige, nøkterne og sosialdemokratiske. 

Ambivalensen og ironien de bruker når de beskriver homogeniteten kan ses på som en 

forhandlingsstrategi. De identifiserer seg med kosmopolitiske og egalitære idealer. De 

egalitære idealene handler om at man ikke dømmer noen fordi de har lavere status enn en 

selv, men tilskriver alle mennesker lik verdi. De kosmopolitiske idealene går ut på å være 

åpen og liberal i forhold til fremmede kulturer. Å samle seg sammen i en hvit, velstående 

middelklasseenklave, ses ikke på som moralsk riktig, ifølge disse idealene. Jeg tolker 

informantenes utsagn som at de ønsker å bo sammen med andre som er like dem selv, men de 

ønsker ikke å bli sett på som snobbete, som at de tilhørere en elite eller at de bevisst har flyttet 

til et sted som er sosioøkonomisk og etnisk homogent, og dermed i praksis atskilt fra «de 

andre». De inntar derfor en ironisk distanse til homogeniteten og uttrykker at det ikke var noe 

de ønsket i utgangspunktet, det ble bare slik. Ljunggren (2015) finner den samme 

forhandlingsstrategien i sin studie av den kulturelle eliten i Norge. Han argumenterer for at 

det finnes oppfatninger om hierarkier basert på klasseforskjeller og at spesielt den kulturelle 

delen av middelklassen setter opp symbolske gjerder på bakgrunn av utdanning og andre 

kjennetegn på dannelse. Men som Lamont (1992) påviser, finnes det også moralske repertoar 

som styrer hvordan man snakker om klasseforskjeller. Disse moralske føringer går ut på at 

alle mennesker har lik verdi og det blir derfor umoralsk å vurdere andre etter deres 

klasseposisjon. En vil derfor omtale seg selv som vanlig og middels, selv om man befinner 

seg i en høyere statusposisjon. Lazarsfeld og Merton (1954) skiller mellom to typer likhet. 

Likhet som baserer seg på status og verdihomofili, som er basert på verdier, holdninger og 

oppfatninger. Statuslikhet vil si etnisitet, kjønn eller alder, eller religion, utdanning, yrke eller 

atferdsmønster. Verdilikhet vil si indre former som former vår orientering mot fremtidig 
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atferd. Jeg finner at informantene er mer villige til å snakke om verdilikhet enn det å ønske å 

bo i nabolag med passende sosioøkonomisk status.  

 

Siden ønsket om å bo sammen med andre i samme klasseposisjon ikke kan ses på som 

kulturelt korrekt er det vanskelig å få informantene til å snakke direkte om at det 

sosioøkonomisk homogene er noe de bevisst har flyttet til. Det er derfor vanskelig å finne ut 

om homogenitet var et bevisst ønske, om det var tilfeldig eller om det var en del av en 

ubevisst prosess.   

7.2 Distinksjon på bakgrunn av verdier  

 

Har det noe å si hva slags type mennesker som bor i området der dere skal flytte? 

«Ja, det må jeg jo si at det har. Det behøver ikke være mennesker som er akkurat som meg. 

Men at det ikke er…(pause), jeg vil helst ha mennesker som tenker på litt andre ting enn 

bare penger. Og fasade. Jeg husker da jeg var tenåring var jeg med på en del fester på Oslo 

vest og det eneste stedet jeg var på fest i løpet av oppveksten og det var slåssing, det var på 

vestkanten. Og det eneste stedet jeg var på fest og hvor jeg vet at det ble brukt hasj, var på 

vestkanten. Og det eneste stedet jeg vet at det var fyllekjøring - var på vestkanten. Jeg har 

ikke lyst å vokse opp på et sted der alle foreldre er borte hver eneste helg – altså hver eneste 

helg er de på hytta og overlater huset til barna. Og lar liksom barna gå for lut og kaldt vann. 

Fordi det fikser aupairen fra Filippinene eller..sånne ting» (Hildur, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 0-5 år, vokste opp i ytre øst, flyttet fra ytre øst). 

Som dette sitatet illustrerer har mange informanter et bildet av vestkanten som snobbete. 

Opprinnelig betegnet ordet snobb en person uten rang eller formue. Betydningen nå vil si 

«person som legger overdreven vekt på sosial posisjon, rikdom, «fin» omgang eller flotte 

klær» (Gundersen, 2009). Informantene definerer begrepet på samme måte. Når de omtaler 

det å være snobbete snakker de gjerne om det å vise seg frem gjennom statussymboler. Slik 

selvros strider mot den egalitære verdien å behandle folk fra alle samfunnslag likt. Det er en 

aversjon mot «prangende forbruk», slik Veblen (1953/1899) skriver om.  

Beboerne på vestkanten er i Hildurs øyne materialistiske, opptatt av fasade, dessuten lite 

tilstede for barna sine. Hun forteller indirekte om verdiene hun selv identifiserer seg med, som 
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det å være måteholden, ekte, ikke-materialistisk og en ansvarlig og engasjert forelder. Disse 

verdiene kan karakteriseres som protestantiske og sosialdemokratiske, verdier som Sakslind 

og Skarpenes (2014) viser er idealer for den norske middelklassen. I fortellingen blir også 

vestkanten og Ullevål hageby holdt adskilt fra hverandre. Hun assosierer vestkanten med 

dårlige verdier og ønsker ikke å bo lenger vest: «Nei, ikke noe lenger vest enn det her, for å si 

det sånn. Det er vest nok for min del. tror jeg.» Hildur bruker det hun oppfatter som 

forskjeller i livsstil og verdier til å trekke symbolske grenser mot de som bor på vestkanten. 

Slike grensedragninger er en måte å bygge identitet på og fortelle at man tilhører en gruppe 

som er annerledes enn den gruppen man stiller seg opp mot (Lamont og Fournier, 1992). 

Hildurs symbolske gjerder mot vestkanten kan være en måte å danne seg en identitet som et 

ordentlig og skikkelig menneske, slik Gullestad (1992) snakker om. Barth (1996/ 1969) 

skriver om hvordan vi danner oss kollektive identiteter. Det er i samhandlingen med andre 

grupper vi blir klar over særegenenheten ved vår egen gruppe. Det er ved grensene til andre 

grupper identiteten forhandles frem og blir tydelig, skriver Barth (1996/ 1969). Identiteten er 

flytende, har flere «ansikter» og forandrer seg etter situasjonen, det er derfor i mange tilfeller 

mer presist å snakke om identifikasjon med noe eller noen, heller enn identitet (Rogaly og 

Taylor, 2009, s. 9). Jeg finner sjelden at informantene trekker grenser mot andre mennesker 

eller grupper på grunnlag av manglende kulturell eller økonomisk kapital. Å se ned på en 

gruppe som står svakere stilt går imot de egalitære verdiene i den norske kulturen (Sakslind 

og Skarpenes, 2014). Som Gullestad (1986) hevder, er det i den norske kulturen legitimt å ta 

avstand fra andre mennesker på bakgrunn av moral, men ikke klassebakgrunn. Det er likevel 

ikke et alternativ å flyttet til østkanten, av grunner jeg vil komme inn på senere i dette 

kapittelet. Hildur forteller at hun ikke ønsker å bo på vestkanten og gjør det klart på denne 

måten at hun ikke ønsker å gjøre seg tilgjengelig for de som bor der. Det å gjøre seg 

utilgjengelig er en måte å sette opp symbolske gjerder (Gullestad, 1992). De som bor på 

vestkanten har dårlige verdier, de har verdier informantene ikke ønsker å identifiserer seg med 

og verdier de ikke ønsker at barna deres skal arve, er det flere informanter som forteller.  

 

Elisabeth forteller at hun ikke identifiserer seg med stedet hun vokste opp, et sted lenger vest 

på vestkanten.  

 

Hva er det du ikke liker ved det miljøet? 
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«Nei, det er et sånt...pengested. Det er unge mennesker med mye penger. Og det er jo ikke i 

og for seg noe galt i det. Men det er så veldig annerledes. Det har jo mye å gjøre med 

utseende, og alt har blitt så ødelagt i forhold til hva jeg husker det som. Det har blitt bygget 

helt jævlige hus i alle hagene og, ja, du kjenner til stilen» (Elisabeth, i 50-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 10-15 år, vokste opp i ytre øst av Oslo, kom flyttende fra ytre øst).  

 

Elisabeth velger å bosette seg et annet sted som passer bedre med hennes identitet. Det er ikke 

kun de fysiske omgivelsene hun ikke identifiserer seg med i Ullevål hageby, med den gruppen 

som bor der. Hun har en akademiske identitet og identifiserer seg med akademiske verdier, et 

begrep jeg vil komme tilbake til senere i kapittelet. Hun identifiserer seg med denne gruppen, 

selv om hun forteller at hun har lite kontakt med andre i nabolaget.  

 

Jarness (2015) har studert klasseforskjeller i Stavanger og finner tendenser til segregering 

mellom den økonomiske og kulturelle middelklassen, selv om det heller dreier seg om 

lommer her og der, enn en deling av byen, slik man kan finne i Oslo. Han viser at den 

kulturelle delen av middelklassen mistror livstilen til de med overveiende økonomisk kapital 

og tenker de lever tomme, overflatiske, uekte liv. De tenker også at medlemmer av den 

økonomiske fraksjonen er individualistiske og egoistiske. Det å være rik er i seg selv ikke noe 

som blir mislikt, men det blir sett på som upassende å vise fram velstanden på en «flashy» og 

indiskré måte. Det er i orden å være rik, men man bør være rik på den riktige måten. 

Diskresjon og subtilitet i omgang med hva man eier blir sett på som dyder av den kulturelle 

delen av middelklassen (Jarness 2015). Forskeren ser på hvordan disse symbolske 

grensedragningene fører til at den kulturelle og økonomiske delen av middelklassen velger å 

gå ut på forskjellige utesteder. De «kjenner sin plass» (Goffman 1951). Jeg finner at 

informantene i Ullevål hageby er klare på at de ikke ønsker å flytte for langt vest og at ideer 

om verdier spiller inn i forhold til om de føler seg hjemme. Jeg finner den samme aversjonen 

mot «vestkantsnobbene», som Jarness (2015) finner i sin studie. 

Disse og andre informanter forteller om verdier som går ut på at man ikke skal vise frem at 

man er rik og at det man eier skal være funksjonelt fremfor prangende. Det er et fokus på det 

ekte, fremfor det jålete og polerte. Noen informanter velger selv å identifisere disse verdiene 

som akademiske. Jeg vil bruke kategoriseringen «sosialt passende».   
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«Så det jeg tror kjennetegner mange av de som bor rundt her, tror jeg er mere vekt på type, 

altså…interesse for  sånn type, altså..kultur og litt sånne…ting, enn å vise at man har så 

innmari mye penger da» (Hildur, I 40-årene, bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokste opp i ytre 

øst, kom flyttende fra ytre øst). 

Også Gro underbygger denne ideen om den akademiske stilen: 

«(…) jeg vil ikke si at det er kultursnobbete, men det er en veldig bevissthet da. (…) Så det 

er ikke, i forhold til det jeg kjenner til andre steder i Oslo, så er det ikke noe press, det er 

ikke veldig press på alt barnet må være med på og som koster veldig mye. Det er det en 

større bevissthet på her og det tenker jeg det kommer ut i fra menneskene som bor her da. 

Hvilke verdier de egentlig har med seg. Det vi snakket om i sted. At det er mye offentlige 

akademikere. Eller leger eller....» (Gro, i 70-årene, har bodd i Ullevål hageby 35-40 år, 

vokst opp i indre vest, kom flyttende fra indre vest.) 

 

Gullestad viser at akademikere er opptatt av å ikke bruke penger på ting og biler, men derimot 

opplevelser (1986). Jeg finner de samme oppfatningene om akademiske holdninger og 

interesser i Ullevål hageby, som Gullestad nevner. De akademiske verdiene er for 

informantene en viktig del av deres sosiale identitet. Flere informanter begrunner flyttevalget 

med hva slags verdier de tenkte rådet i Ullevål hageby. 

7.3 Å føle seg hjemme 
 

«Det er et kjempehyggelig område og jeg trivdes veldig godt der (på Frogner, min 

anmerkning). Men det er jo litt sånn...det er bedre å gå ut her (I Ullevål hageby, min 

anmerkning) usminket, slenge på seg klær, du føler deg ikke så ute av lage hvis du har en 

dårlig dag og bare skal ut å kjappe deg med noe, med håret i hestehale. For der er folk så 

velkledde og polerte, at du følte du måtte...og det gjaldt alt, fra bedømmingen i butikker og 

sånne ting. Du merket du ble sett på da, med og uten staffasje, hvis du skjønner» (Pernille, i 

40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre 

øst av Oslo).  
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Pernille forteller at hun opplevde et press om å være presentabel på Frogner, der hun bodde 

under studietiden sin. Disse følelsene kan skyldes en tradisjon om det å være pyntet, velkledd 

og helst dyrt kledd på vestkanten. Det er sannsynlig at denne tradisjonen spiller sammen med 

den høye økonomiske kapitalen til de som bor der. Et slikt samspill viser hvordan objektive 

strukturer påvirker subjektiv smak og stil, som igjen former de materielle strukturene 

(Bourdieu, 1983). Pernille beskriver følelsen av det å bli sett på og bli bedømt av andre som 

bor på Frogner. Beskrivelsene av det hun føler og hvordan hun ser de andre minner om 

psykologien i utgruppe/ inngruppemekanismen, der hun selv føler hun tilhører en utgruppe. 

Pernille nevner også at hun foretrekker mennesker med variert bakgrunn, og ikke en homogen 

velstående gruppe mennesker:  

Da du bodde der følte du deg hjemme eller følte du deg...sånn..? 

«Halvveis hjemme. Og halvveis at dette var litt...det var kanskje litt mer ensartet 

velstandsmessig i forhold til hva som er normen på Frogner, enn det som jeg for eksempel 

var vokst opp med i Kristiansand».  

 

Pernille viser med denne fortellingen at hun ikke følte seg vel i selskap med den homogene 

gruppen som bodde på Frogner. Hun trekker også inn stedet hun vokste opp, og viser at bildet 

av hvem som bodde der spiller inn på tilhørighetsfølelsen i voksen alder. Røe og Sæter (2015) 

hevder at man som voksen gjerne ønsker å gjenskape barndommens «sense of place» 

gjennom sitt bosted. Slik jeg tolker Pernilles fortelling assosierer hun vestkanten med en 

fasadelivsstil slik Ingjerd og Hildur også gjør. I Ullevål hageby føler hun seg mer avslappet 

og kan gå i det hun vil når hun skal ut en tur. Jeg tolker denne avslappetheten med at det er 

samsvar mellom felt, hennes habitus og hvilken posisjon de andre i Ullevål hageby befinner 

seg i (Savage, 2005). Pernille gir uttrykk for at hun er klar over andres klær og utseende, som 

kan ses på som statussymboler. Hun forteller at naboenes ekstravagante klesstil på Frogner 

gjorde at hun følte seg utilpass. Jeg velger å se slike følelser som ulikhet i velstand, som igjen 

forteller om ulikhet mellom sosiale posisjoner. Det kan også være en ulikhet i type kapital. 

Pernille var student og bodde i kollektiv da hun var bosatt på Frogner. Hun holdt på å utdanne 

seg i humanistisk og samfunnsvitenskapelig retning. Denne utdanningen er en investering i 

kulturell kapital.  

Pernilles beskrivelse av det å føle seg utilpass kan være et resultat av relativ deprivasjon 

(Vassenden og Jonvik, 2015). Vassenden og Jonvik bruker dette uttrykket for å beskrive en 



50 

 

følelse av mangel på anerkjennelse av det man har oppnådd av kapital. Det er økonomisk 

kapital som blir anerkjent på vestkanten, uttrykker mange av informantene. Lang utdanning 

og høye stillinger i det offentlige, som mange av informantene har, får dermed ikke samme 

status. Men det kan også være en mangel på anerkjennelse av deres verdier. I Ullevål hageby 

deler naboene deres verdier, de setter pris på utdanning og de subtile symbolene på deres 

klassestatus slik jeg har nevnt tidligere i kapittelet. På samme måte som den europeiske 

middelklassen brukte utdanning som en kommunikasjonsform på begynnelsen av 

nittenhundretallet (Kocka, 1995), bruker informantene utdanning som et kodespråk på hvem 

de er. Deres kapitalform - høy utdanning og passende arbeid, får anerkjennelse. En slik 

anerkjennelse kan føre til at man slapper av. Det kan også bidra til en opplevelse av å gli inn, 

uten å føle at man skiller seg ut. Fordelene av å bo med andre som er like en selv, også når det 

gjelder hva slags klesstil som er akseptabelt, kommer frem. Som Savage (m.fl., 2005) hevder, 

vil samsvar mellom sosial posisjon og feltet, konkretisert gjennom stedet, bidra til at man 

føler seg komfortabel. Det kan hende at det er det Pernille beskriver i denne fortellingen.  

Viggo har samme syn på Frogner og stiller dette stedet opp mot Grünerløkka som han dro til 

når han skulle treffe venner:  

Frogner? 

«Der har jeg jo bodd i mange år, og det syntes jeg det var litt kjedelig. I helgene dro jeg jo 

alltid og møtte venner på Grünerløkka, liksom. For det var jo folketomt i gatene og jeg 

trivdes ikke å bo der». 

Du likte å bo der eller?  

«Ja, altså det var jo hyggelig…okay å bo der, men det var ikke sånn at jeg hang der, for det 

var litt kjedelig» (Viggo, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokst opp utenfor 

Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo). 

 

Viggo beskriver en pendling mellom de ulike delene av byen. Når han skal oppleve uteliv og 

«henge» drar han til Grünerløkka, Frogner beskriver han som kjedelig. Det at han syntes det 

er kjedelig kan tyde på at han syntes menneskene som bor der også er kjedelige. Det er ingen 

utesteder han liker å gå ut på der og man kan jo se valg av utesteder først og fremst som valg 

av mennesker. I Stavanger observerer Jarness (2015) at den økonomiske og kulturelle 

middelklassen velger å gå ut på forskjellige utesteder. Det kan være forskjellig i habitus som 

gjør at Viggo foretrekker utestedene på Grünerløkka, i stedet for utestedene på Frogner. 
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Viggo gjør seg utilgjengelig for de andre som bor på vestkanten, eller kanskje føler at de 

andre er utilgjengelig for ham, og velger å dra til et sted han identifiserer seg med, der også 

vennene hans foretrekker å tilbringe fritiden sin. Jeg tolker hans misnøye med det sosiale 

miljøet på Frogner som at det ikke var hans homogenitet på Frogner. Slik jeg forstår ham var 

ikke de som bodde på Frogner mennesker han identifiserte seg med og ønsker å stifte 

nærmere bekjentskap med. Selv om det er sosioøkonomisk, etnisk og livsstilsmessig 

homogent i Ullevål hageby forteller han at han trives, han har mange venner her og har mange 

å snakke med. 

Evelyn er også opptatt av det avslappede, eller mangel på det, når hun snakker om hvem som 

bor i nabolaget og den endringen hun har erfart:  

«Og jeg merker jo det at...og så har det jo kommet flere sånne tradisjonelle kvinner inn, 

som jobber deltid og har alt perfekt og går med høye hæler i barnehagen og sånt. Så det ble 

litt skuffende for oss da. For vi likte jo det alternative her. Syntes det var litt avslappende. 

Og det bakeriet på Damplass var jo før et sted alle folk kunne gå og slappe av, men etter at 

det ble sånn åpent bakeri med fancy bakervarer og fancy kaffe så sitter det ikke så ofte 

ambulansesjåfører fra Ullevål og spiser maten sin der lenger. Og det sitter ikke eldre der, 

sånn som det gjorde før - på gamle Plaza. Det er litt stusselig det, altså» (Evelyn, i 40-

årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20 år, flyttet fra en annen landsdel, kom flyttende 

derfra Ullevål hageby). 

 

Evelyn irriterer seg over mødre som går med høye hæler i barnehagen og setter dette i 

sammenheng med det å ikke føle seg avslappet i Ullevål hageby. De høye hælene signaliserer 

verdier hun føler motvilje mot. Hun irriterer seg også over den nye stilen på bakeriet, som 

kanskje kan tolkes som en typisk urban middelklassestil. Til forskjell fra Pernille er Evelyn 

den som ser. Hun føler hun tilhører stedet og ser på de nye som flytter inn som en gruppe som 

ikke hører til der. Det er hennes sted. Hun setter det avslappede i sammenheng med en 

blanding av mennesker, alternative og feministiske verdier, verdier hun selv identifiserer seg 

med. En gryende følelse av å ikke høre hjemme, slik Cresswell (1996) skriver om i Out of 

Place/ In Place kommer frem i dette sitatet:  

 

Er det sånn at den følelsen av å føle seg hjemme har forandret seg? 
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«Ja, litt. På en måte føler vi oss veldig hjemme i dette området, men med denne utviklingen 

føler jeg meg litt mer i mindretall enn det jeg gjorde før»  

 

Fra hennes beskrivelser av de nye innflytterne tolker jeg dem som å tilhøre den økonomiske 

fraksjonen. Hun er redd de skal definere nabolaget med sine verdier i stedet for verdier som er 

en del av hennes identitet. Selv om økt popularitet betyr at leiligheten hennes stiger i verdi, er 

hun redd stedet skal miste sin sosiale verdi (Duncan, J.S. og N. Duncan, 2001). Jeg tolker 

hennes distinksjon, slik jeg tolket Pernilles, at hun ønsker å bo i et miljø der hennes 

kapitalform blir anerkjent. Hennes sosiale identitet er sterkt knyttet til verdier og hun ønsker 

at de verdiene hun verdsetter skal gjelde i nabolaget. Som Pernille setter hun pris på en 

sammensetning av mennesker med blandet sosial status. Denne mangfoldspreferansen kan ses 

på som en del av den kulturelle middelklassens habitus (Bourdieu, 1979; Lamont, 1992; 

Prieur, 2008). Evelyn har bodd i Ullevål hageby siden nittitallet og kan sies å ha en høy andel 

kulturell kapital, men mindre økonomisk kapital enn de andre informantene jeg har intervjuet. 

Jeg har brukt mye plass på Evelyns bekymringer om at feil gruppe mennesker skal flytte inn. 

Men det er ikke mange som uttrykker bekymring over dette. En del nevner endringene, og 

viser dermed at de reflekterer over det, men de ser det ikke som et problem. Evelyn har en 

akademisk karriere og kan gjennom sin utdanning og sitt arbeid sies å ha stor kulturell kapital. 

Ingjerd kommer fra en akademisk familie og det er sannsynlig at hennes habitus er preget av 

dette. Ingjerds og Evelyns posisjon i det sosiale rom kan forklare aversjonen de har mot den 

økonomiske fraksjonen av middelklassen, slik Jarness finner hos den kulturelle middelklassen 

i sin studie (2015). Selv om jeg finner motvilje mot «vestkantverdier» jevnt over hos 

informantene.  

Evelyn og Ingjerd setter ikke bare opp symbolske gjerder mot de som bor lenger vest enn 

Ullevål hageby, men også dem de anser som snobbete i nabolaget. Evelyn velger å holde seg 

til sin egen gruppe mennesker: 

«Men vi holder sammen, vi er jo noen venner som er forfattere her i nabolaget. Og hun som 

syklet forbi nå, hun er jo forfatter og akademiker. Vi prøver å holde litt sammen, mot de 

som har store SUVer og sånt» (Evelyn, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20 år, 

vokst opp i en annen landsdel, kom flyttende derfra). 
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Ingjerd forteller også at hun reserverer seg overfor dem i Ullevål hageby hun synes snakker 

om rikdommen sin på en feil måte: 

«Det er stor forskjell i og med at du har et par grupper av forskjellige type mennesker som 

bor her. Jeg føler at her..at du har litt de som er rike og liker å brife litt med det. Det er ikke 

folk som vi nødvendigvis omgås. De omgås stort sett hverandre. Og så er det en ganske stor 

andel som jeg føler er mer lik meg selv. Hvor vi egentlig ikke snakker...penger og sånt noe 

er ikke noe man snakker om og...det er ikke status å vise at du har mye penger, egentlig. 

Selv om det sikkert er folk her som har kjempe mye penger» (Ingjerd, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 10-15 år, vokst opp i ytre vest av Oslo, kom flyttende fra ytre vest). 

 

Både Evelyn og Ingjerd forteller at de holder seg til sine egne nettverk og ikke omgås så mye 

dem de ser på som snobbete, glatte og polerte. Nabolag er ikke ett felleskap, men mange 

forskjellige nettverk. Gans (1967) viser fra en studie av de såkalte «levittowns» i USA, at 

nabolag og forsteder gjerne består av mange forskjellige grupper og lag av sosiale klasser. 

Levittowns er forsteder som ble bygget opp i 50- og 60-årene. Stilen på husene kopierte 

gamle kolonial Cape Cod hus og innbyggerne har gjennomsnittlig bedre råd enn resten av 

befolkningen. Men det er altså også arbeiderklasse her, i tillegg til alle nivåene av 

middelklasse. Gans hevder det er en kamp om å få la sine klasseinteresser definere stedet. 

Eksempler på slike klasseinteresser er at middelklassen ønsker bibliotek, mens medlemmer av 

arbeiderklassen ivrer for brannstasjon. Gans mener at slike maktkamper ikke handler om makt 

i seg selv, men kampen om egen sosial identitet. En slik sosial identitet går begge veier på 

klassestigen. Arbeiderklassen ønsker ikke å omgås grupper som har lavere status enn dem 

selv, men de ønsker heller ikke å måtte omgås middelklassen. Middelklassen ønsker ikke at 

medlemmer av arbeiderklassen skal dominere nabolaget deres, men de ønsker heller ikke å 

tilpasse seg den kosmopolitiske stilen fra den øvre middelklassen. Mens den øvre 

middelklassen, eller overklassen, ikke ønsker å omgås noen av gruppene under seg. 

Utsagnene jeg har vist til i dette kapittelet minner om de sosiale gjerdene mellom de ulike 

klassene Gans beskriver. Informantene foretrekker sine egne felleskap, basert på posisjon i det 

sosiale rom (Bourdieu, 1979). De bruker verdier som en del av deres sosiale identitet og 

bruker dette som en distinksjonsmarkør.   

Jeg har her presentert fortellinger som handler om følelsen av det å høre hjemme eller ikke. 

Pernilles følelse av å bli bedømt og sett på da hun bodde på Frogner, forteller om mangel på 
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tilhørighet. Forestillinger, eller fortellinger, om steder og de som bor der, spiller sammen med 

slike erfaringer. En fellesnevner ved disse historiene er identifikasjon eller mangel på 

identifikasjon. Symbolske koder som klær og kroppsspråk, biler og fritidsaktiviter spiller inn. 

Informantene forteller om koder i nabolaget som går ut på at det ikke skal vises at det du har 

investert i er dyrt, slik at forbruket blir prangende. Dette er også en måte å være snobbete på, 

forteller Pernille og kaller stilen å være «utstudert avslappet» (i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo). Informantene 

snakker på denne måten mye om klasseposisjoner, men på en mer indirekte og hverdagslig 

måte. Tolkning av praksiser eller objekter kan forklares med at gjenstandene kodifiseres 

(Gullestad, 1986). Tolkningen av andres livsstil og væremåte kan beskrives som en kulturell 

grammatikk (Gullestad, 1992). 

 

Når informantene snakker om andre i Ullevål hageby bruker de de samme distinksjonene som 

når de snakker om snobbene på vestkanten. Forskjellen mellom Pernilles og Evelyns 

fortellinger om det å ikke høre hjemme er Evelyns hevd på nabolaget hun bor i. Hun føler at 

nyinnflytterne med finansverdier ikke hører til stedet. Grenser er ikke geografiske, de er 

sosiale og symboliseres gjennom objekter, væremåte og livsstil (Andersen, upublisert). 

Følelsene Evelyn og Pernille snakker om er knyttet til andre menneskers livsstil, de er slik 

Andersen minner oss på, ikke geografiske. Men gjennom disse utsagnene vil jeg argumentere 

for at sosiale grenser likevel kan knyttes til territorier. Gullestad (1986) skriver om 

territorialitet, som er en form for utilgjengelighet. Den mildeste formen for utilgjengelighet er 

avtandsskaping. Man har et variert sett av nyanserte begreper for å betegne andre mennesker. 

Til territorialitet bruker man gjerne ideen om «oss» og «de andre». Til begge fenomenene blir 

det tatt i bruk stereotypier. Hvordan man skal te seg og hva som regnes som normer og ideal 

er avhengig av hvilket miljø man tilhører. Mens Pernille følte seg inne på «fremmed 

territorium», opplever Evelyn at «de andre» har brutt seg inn på hennes territorium. Om man 

opplever seg selv som majoritet eller minoritet spiller inn på følelsen av tilhørighet. Men man 

kan også velge å holde seg til sine egne venner og bekjente, uavhengig av hvem som 

dominerer stedet, slik Evelyn og Ingjerd forteller at de gjør.  

 

Informantenes subjektive opplevelser fører til klassifiseringer som igjen former objektive, 

materielle klasserelasjoner (Bourdieu, 1993). Den symbolske gjerdesetting informantene tar i 
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bruk, kan påvirke flyttepreferansene, og kan forklare den moderate segregasjonen mellom den 

økonomiske og kulturelle middelklassen, slik Ljunggren og Andersen (2014) viser.  

 

Medfølelse og innlevelse er viktig for at man skal føle identifikasjon med noen (Andersen, 

upublisert). Forestillinger om andre som velstående og snobbete kan være et hinder for 

medfølelse og innlevelse. Jeg har i dette kapittelet sett på følelsen av det å høre hjemme 

gjennom et klasseperspektiv knyttet til posisjon i det sosiale rom (Bourdieu, 1979; Savage; 

2005). Følelsen av å ikke høre hjemme kan imidlertid har flere forklaringer. Om man har 

gode venner der man bor og er en del av et sosialt nettverk, vil det påvirke følelsen av det å 

høre hjemme. For Viggo, som pendlet mellom Grünerløkka og Frogner, var det imidlertid 

ikke viktig å bli integrert i det sosiale miljøet på Frogner. Viljen til å bli integrert i det sosiale 

miljøet kan være større når en føler seg lik de andre som bor der. Hvilken livssituasjon man er 

i kan også spille inn her. Viggo og Pernille var begge yngre da de bodd på Frogner og 

sannsynligvis ikke i den etablerte familiesituasjonen de befinner seg når de nå bor i Ullevål 

hageby. Men som jeg skal vise i kapittelet «Mangfold som spenning og dannelse» har flere 

informanter denne opplevelsen av Frogner.  

7.4 Tilhørighet til det vakre 

7.4.1 Det verneverdige som kulturell kapital 

Hva er det som gjør at det er et godt sted å bo? 

«Nei, det er det grønne, og at det ikke er for tett. Og det er jo veldig sånn...orden i 

husrekkene, altså sånn utad. Ehm...andre steder har det blitt påbygd og plutselig har du en 

svær blokk, eller bygård mellom privathus...eplehager mange steder har blitt bygd på og det 

har kommet en vei. Men her har de beholdt den gamle formen som tydeligvis var veldig 

gjennomtenkt da» (Pernille, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp utenfor 

Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo).  

 

Den unike og autentiske arkitekturen, det at stedet ikke har blitt fortettet, men er slik det ble 

bygget for hundre år siden, de mange småveiene mellom husene og de grønne hagene blir av 

mange fremhevet som en god grunn til å bo i Ullevål hageby. Jeg tolker informantenes 
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beskrivelse av de fysiske omgivelsene som at de fungerer identitetsskapende og noe som 

skaper behag. Også Magnus er opptatt av den gamle, autentiske stilen i Ullevål hageby: 

Hva synes du om de endringene? At det har blitt så dyrt og... 

«At det har blitt dyrt er bekymringsfullt fordi det antagelig vil påvirke holdningene til de 

som eventuelt flytter inn. Det kan tiltrekke seg folk som til og med ønsker å kvitte seg med 

hele borettslagssystemet. Det liker jeg ikke. Men foreløpig ser det ut til at de konserverende 

elementene, det kan tenkes at de er nokså sterke da. Og byantikvaren er veldig sterk. Og 

styret er veldig sterkt. De er sånne konserverende retninger. Så det vil bekymre meg 

ekstremt hvis vi skulle få en utgliding av de begrensende funksjonene som begge disse 

instansene står for» (Magnus, i 50-årene, har bodd i Ullevål hageby 20-25 år, vokst opp rett 

utenfor Oslo, kom flyttende fra indre vest av Oslo).  

 

Borettslaget som skal forvalte Ullevål hagebybeboernes interesser sørger for at det fortsatt blir 

satt inn autentiske vinduer og at bygningene holdes fri for nye verandaer og påbygg. De 

samarbeider med riksantikvaren siden stedet står på den «gule listen».  

Marit Berg (1999) finner på 90-tallet det samme forholdet til arkitekturen som jeg finner i min 

studie. Informantene hennes er opptatt av at det skal være gammelt og autentisk, selv om de 

ikke ønsker å leve gammeldags. De ønsker et moderne levesett, men at stilen skal være 

gammel. De autentiske detaljene fra gamle dager gjør hjemmet ekstraordinært. Ideen om «slik 

det var» er viktig for informantene til Berg (1999). Slik jeg tolker både Bergs og mine 

informanter representerer det ikke-standardiserte en slags kulturell kapital. Arkitekturen og 

landskapet representerer en objektivert kulturell kapital. Det er nettopp i det gamle autentiske 

verdien i denne kapitalen ligger. Selv om prisene i Ullevål hageby har steget siden nitti-tallet, 

og boligene dermed gjerne har tidoblet seg i verdi, så vil verdien i det autentiske forsvinne 

hvis bygningene blir rørt ved.  

Ønsket om å bo i det unikt gammeldagse er ikke enestående for middelklassen i Ullevål 

hageby. Denne smaken finner man blant annet hos den amerikanske middelklassen bosatt i 

Celebration i Florida, dokumentert av Ross (1999). Denne bosettingen er et eksempel på den 

amerikanske nytradisjonelle arkitekturstilen «New Urbanism». Innbyggerne ønsker, slik Berg 

observerte i Ullevål hageby, å bo i bygninger og landskap preget av en gammeldags og 

romantisk stil, men samtidig leve moderne liv, med praktiske innretninger. Denne stilen har 

stor slagkraft i USA, innvendingen mot denne sammenligningen er at bygningene i Ullevål 
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hageby er autentiske. Denne autensiteten vet informantene å verdsette. Mens den 

nytradisjonelle arkitekturstilen er kopier av gamle hus, er hagebyhusene ekte. Borettslaget i 

Ullevål hageby samarbeider med riksantikvaren om å bevare bygningene og hagelandskapet 

slik det originalt ble bygget. Ullevål hagebys utseende blir på denne måten beskyttet av staten, 

en kan si at stilen er anerkjent av det offentlige. Kulturen og smaken til de øvre klasser får sin 

verdi og legitimering gjennom institusjonell annerkjennelse (Bourdieu, 1979). Den kulturelle 

kapitalen som er knyttet til den autentiske stilen i Ullevål hageby får dermed ekstra verdi 

gjennom det å være verneverdig. Det å holde det verneverdige ved like koster penger og 

krever derfor at de som bor der også har høy andel økonomisk kapital.  

7.4.2 Smak for områder 

Hva det er som gjør urbane landskap «trivelige» og «hyggelige», eller «flotte» og «pene», er 

et tema jeg nå skal gå inn på. Jeg finner at steder med passende sosioøkonomisk status gjerne 

blir beskrevet som «flotte» og «fine» av informantene. Det kan være flere årsaker til at steder 

med høy sosioøkonomisk status blir sett på som mer attraktive, og det behøver ikke være 

bevisste årsaker. Det kan for eksempel være at man ikke kjenner så mange i disse områdene. 

Informasjonen de har om stedene i Groruddalen har de gjerne fra media, der variasjon i 

arkitektur og landskapet gjerne ikke er fokuset. Steder med villaer og hager blir sett på som 

flotte, en vurdering som kan karakteriseres som en smak.  

 

Ærø (2006) setter det allmenne ønsket om å bo i villa i sammenheng med at dette er 

overklassens smak. Ønsket om å bo i enebolig er karakteristisk for middelklassen, men det er 

også et ideal for resten av befolkningen, hevder Ærø (2006). I sin studie finner han finner at 

de med en bred sosioøkonomisk bakgrunn, barn og svært gode økonomiske ressurser er 

overrepresentert blant de som kjøper enebolig. Eneboligen er en boligtype som assosieres 

med overklassen, velstand og status. Ærø tolker dette idealet som dominans og trekker linjer 

til Bourdieus teori om hierarkisk rom der sosial distanse er ettertraktet og overklassens livstil 

blir sett på som attraktivt (Ærø, 2006). Allen (2010) problematiserer gapet mellom fantasiene 

til arbeiderklassen og gapet mellom der de bor og der de ønsker å bo. Husdrømmer og 

fantasier er skapt av media, boligbyggebransjen og salgsindustrien, hevder han. De 

promoterer idealer basert på visse estetiske verdier. Allen mener det er symbolsk vold mot 

arbeiderklassen å heve frem disse idealene, som de ikke har råd til. Idealet om å eie sitt eget 

hjem er også styrt av slike aktører (Allen, 2010). Samtidig er det generelle inntektsnivået hos 
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arbeiderklassen høyere i Norge, enn i England. Arbeiderklassemedlemmer i Norge er ikke 

nødt til å bo i blokk. Men det finnes lavinntektsgrupper i Norge som ikke har råd til å eie sin 

egen bolig. Disse får problemer med å kjøpe seg egen leilighet, kanskje spesielt i Oslo der 

boligprisene er høye. I Oslo der det er spesielt dyrt å bo nærme sentrum og på vestkanten, vil 

slike områder være utilgjengelige for lavinntektsgrupper. Et hus utenfor sentrum, på østsiden 

av byen, vil derimot være billigere og oppnåelig. Den «finkulturelle» smaken (Bourdieu, 

1979) kan dermed også ses på som en smak for områder, og ikke bare en smak for en spesiell 

bygningsstil eller det å velge villa eller blokk. Informantenes utsagn om hvilke områder som 

er flotte og fine speiler disse idealene. Mennesker organiserer landskapet i elementer vi enten 

liker eller misliker (Bruun, 1996, ref. i Gillespie 2010). Hvilke steder man liker kan forklares 

med at man synes at noe er vakrere enn noe annet, men det kan også kobles til hvem man 

tenker bor der. Andersen (2014) peker på at mennesker konstruerer grupper som for eksempel 

arbeiderklasse eller innvandrere, og tillegger gruppene egenskaper. Gruppen som antas å 

dominere et sted blir en egenskap ved stedet på lik linje med trær og bygninger (Andersen, 

2014). 

 

7.5 Venners og familiens betydning 

 

Når du skal beskrive båndene du har til området vil du si at det er sterke eller svake 

bånd? 

«Foreløpig er det ganske svake bånd. Det er i stor grad praktiske hensyn som gjorde at vi 

ønsket å flytte hit. Vi hadde jo hørt at det var et veldig bra miljø, både av venner og av 

andre, men det var veldig mye, ja, praktisk. Jeg hadde nok flyttet lenger øst og Håkon 

hadde nok flyttet lenger vest hvis det var ham». 

Lenger øst, hvor langt øst da? 

«Karlsrud for eksempel. Bare for å være nærmere familien min» (Miriam, i 40-årene, har 

bodd i Ullevål hageby 0-5 år, oppvokst i en annen landsdel, kom flyttende fra indre øst).  

Miriam har forut for dette utsagnet forklart at det var en forhandling mellom henne og 

partneren om de skulle flytte nærmest hennes familie eller hans. De endte opp omtrent midt 

mellom de to familiene. Dette utsagnet viser at familien er viktig for mange, men det er ofte 
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andre hensyn som kommer foran. Nyere norsk flytteforskning (Sørlie, m.fl., 2012) viser at det 

er en økende trend at folk fortsetter å bo i byen, istedenfor å flytte tilbake til hjemstedet etter 

endt utdanning. Jeg vil i dette kapittelet diskuterer hva slags rolle venner og familie spiller i 

det å knytte mennesker til steder. 

Hva som gjør at informantene har valgt å flytte et annet sted, i stedet for å flytte nærme 

familien, varierer. Mange har reist fra hjemstedet sitt da de skulle utdanne seg, har fått jobb i 

Oslo og trives der. Andre har familie i Oslo, selv om de ikke bor i samme bydel. Evelyn (i 

femti-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20 år, vokst opp i en annen bydel, kom flyttende 

derfra) har en bror på Ullern, men syntes det var for snobbete der. Det å bo et sted som 

bekrefter hennes verdier er altså viktigere enn det å bo i samme nabolag som broren hennes. 

Samtidig var hun opptatt av å ikke flytte for langt vekk fra broren sin, slik at 

familietilhørighet har likevel hatt noe å si for valg av bosted. Elisabeth (i femti-årene, har 

bodd i Ullevål hageby 10-15 år, vokste opp i ytre vest, kom flyttende fra indre vest) gjør 

samme vurdering. Hun forteller at hun ikke ønsket å bo på Smestad, der hun er vokst opp, 

fordi hun syntes det var altfor snobbete der. Ingjerd (i førti-årene, har bodd i Ullevål hageby 

10-15 år) har foreldre på Kringsjå, men hun kunne ikke tenke seg å bo der, siden hun synes 

det er for langt fra sentrum. For henne var ønsket om å bo nærme byen viktigere enn den 

støtten det hadde vært å bo i samme nabolag som foreldrene hennes, selv om de har små barn. 

Rakel (i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby i 10-15 år, kom flyttende fra indre vest) har 

foreldre som bor i Ski og fikk tilbud om å arve et hus der, men hun forteller at hun er for 

sterkt knyttet til nettverket sitt i Oslo: 

  

«Men det er et eller annet med at når du har studert her, flyttet hit, alt det tilbudet som er i 

byen. Og alle de menneskene. Vi kjenner både nært og fjernt, holdt jeg på å si. Så hvis jeg 

skulle flytte til Ski hadde det vært greit, men da hadde jeg liksom ikke hatt det nettverket» 

(Rakel, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokst opp utenfor Oslo, kom 

flyttende fra indre vest).  

 

Rakels nettverk i Oslo binder henne sterkere til stedet enn det familien i Ski gjør. Nettverket 

til ungene er like viktig som foreldrenes nettverk for følelsen av å høre til, får vi vite gjennom 

dette utsagnet:  

Hva er det som gjør at det føles hjemme? 
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«(…) jeg synes det var så ekstra koselig fordi ungene har blitt større og de har fått venner 

og de har blitt selvstendige og kan gå til og fra, fordi det er kanskje trygt…at ungene kan gå 

til og fra, selv om vi har fulgt mye også. Og så skolen her, det er det» (Rakel, i 40-årene, 

har bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokste opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre vest av 

Oslo).  

 

En grunn til det endrede flyttemønsteret Sørli (m.fl., 2012) påviser, kan være ønsket om å bo 

nærme byens sentrum, slik Ingjerd uttrykker, og at nettverket av venner spiller større rolle for 

betydningen av å høre til, slik Rakel forteller. Arbeid spiller selvfølgelig også en viktig rolle 

for ønske om å fortsette å bo i Oslo. 

7.5.1 Venners rolle i flyttingen 

Fem av informantene forteller at de hadde venner i Ullevål hageby før de flyttet dit, men 

ingen familie. Jeg går ut i fra at det ikke er tilfeldig at så mange kjente noen i Ullevål hageby 

fra før av, og at disse vennene har påvirket flyttevalget. Gullestad (1989) peker på at det er 

vanlig at folk som har relasjoner til hverandre fra før, flytter nærme hverandre. På den måten 

bor en nærme sine kjente som kan bidra som støtteapparat. En slik rekruttering bidrar til 

«delkulturell og klassemessig homogenitet» (s. 99). Evelyns gamle barndomsvenninne flyttet 

etter henne og mannen, og bor nå i Ullevål hageby. De passer hverandres barn og fungerer 

støttende for hverandre. Men Evelyn hadde bare bekjente i Ullevål hageby før hun flyttet dit. 

Hun fikk tips om stedet fra noen venner, siden de kom utenbys fra.  

«Vi kjente som sagt ikke Oslo så godt. Og så hadde vi liten kapasitet til å lete, vi bodde i 

Tromsø og hadde ikke penger og tid til å reise så mye frem og tilbake og...så det var litt 

strevsomt. Vi trengte litt at venner tipset oss. Så det var en venn som tipset oss om denne 

leiligheten her». 

(…) 

Men kjente dere noen i Ullevål hageby før dere flyttet hit? 

«Gjorde vi det? Nei, det tror jeg ikke vi gjorde. Ja, vi kjente noen som bodde i grenselandet 

her, noen som bodde borti veien her. Men det var ikke grunn til at vi flyttet hit» (Evelyn, 

50-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20 år, vokst opp i en annen landsdel, kom flyttende 

derfra). 
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Evelyns bekjentskaper i Ullevål hageby kan beskrives som svake bånd, men de hadde 

innflytelse på flytteavgjørelsen som informasjonskanaler. Ingjerd (i 50-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 10-15 år, vokst opp i ytre vest av Oslo, kom flyttende fra ytre vest) er et godt 

eksempel på at venner fungerer som svake bånd til steder, men likevel som et sterkt 

flytteimperativ. Ingjerd bodde mange år på Ekeberg og forklarer valget den gang med at hun 

hadde gode venner på der. Disse båndene var likevel ikke sterke nok til at hun valgte å bli 

boende. Hun forklarer også at hun hadde venner på Kringsjå. Hun hadde dermed flere 

valgmuligheter og var ikke knyttet til bestemte venner. En kan innvende at avstandene i Oslo 

ikke er veldig store, og det er lett å besøke venner selv om de bor på andre siden av byen. 

Men den daglige støtten som finnes i det å bo i samme nabolag vil ikke være der. Disse 

eksemplene viser at venner ofte fungerer som svake bånd, men at de likevel påvirker 

flytteavgjørelser gjennom tips og fortellinger om stedet. Kunnskap om steder kan formidles 

via rykter, som går via nettverk (Ball & Vincent, 1998). Taylor, Evans og Fraser (1996, s. 32) 

fremholder at man oppnår informasjon om steder gjennom historiefortellinger og sladder. Jeg 

finner at venners fortellinger, som kan ses på som lokale, samspiller med overordnet 

kunnskap om stedene. Som jeg vil vise i kapittelet «Det andre stedet» har overordnede 

fortellinger stor kraft og vil virke mer overbevisende enn lokale historier formidlet av venner 

og bekjente. De overordnede fortellingene kategoriserer og er sterkt knyttet til stedenes 

sosioøkonomiske status.   

7.5.2 Tilknytningsprosessen 

«(…) bekjente kan også være sterke bånd. Det å være på hils med noen er også viktig. 

Naboene handler for meg når jeg har gips og har måkt snø for meg. Det er et sterkt bånd 

selv om det bare er bekjentskap. Det er en del av tilhørigheten» (Oddmund, i 70-årene, 

bodd i Ullevål hageby cirka 30 - 40 år, vokst opp i indre vest av Oslo, kom flyttende fra 

indre vest). 

 

«(…) jeg trodde det ikke skulle bli sånn, men når jeg tok den leiligheten jeg skulle inn i og 

fikk respons fra et par venner, så var jeg utrolig fornøyd med at jeg ikke flyttet så langt. Og 

jeg blir her. Så det der er...jeg kjenner at jeg blir veldig knyttet til hagebyen og det er også 

det at i løpet av fem minutter så kan du bare ringe så møtes du på Damplassen og så går du 

turen din. Det er veldig lett» (Ragnar, i 40-årene, bodd i Ullevål hageby 15-20 år, vokst opp 

utenfor Oslo, kom flyttende fra et sted rett utenfor Oslo). 
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Ragnar forklarer hvordan han valgte å kjøpe en leilighet i Ullevål hageby i stedet for å flytte 

videre til et annet sted da han trengte en mindre leilighet. Både Ragnar og Oddmund forteller 

om en tilhørighet til stedet skapt gjennom år med tett naboskap. Oddmund ser på naboer som 

yter ham tjenester og praktisk omsorg som sterke bånd. Ragnar er knyttet til området gjennom 

venner han går tur med. Jeg finner at selv om bekjente i utgangspunktet kan ses på som svake 

bånd kan de omdannes til sterke bånd i kraft av gjentatt kontakt. En kan si at summen av 

bekjente på et sted skaper sterke bånd. Om en venn eller bekjent flytter har en fremdeles 

mange igjen. Savage (2010) hevder at selv om medlemmer av middelklassen er mindre 

opptatt av å sosiale relasjoner til stedet de flytter til, slår de rot og danner sterke bånd til stedet 

de har valgt. Jeg finner at informantene danner sterke bånd til Ullevål hageby gjennom sosiale 

tilknytningsprosesser (Dawkins, 2006). Det er mange fortellinger om denne 

tilknytningsprosessen og de som har bodd der i flere år forteller om en sterk tilhørighet til 

stedet. Jeg finner også at informanten danner bånd til områder rundt Ullevål hageby. Her viser 

Pernille hvordan fritidsinteressene til datteren skaper tilhørighet til området nord for Ullevål 

hageby: 

Hvilke deler av stedet bruker dere? 

«Den andre siden av Ullevål stadion, der det er treningsarenaer. Og så er Frida på dansing, 

på Abelloftet. Og så er vi mye på klubbhuset på Kringsjå i forbindelse med fotball. Det er 

liksom en pen sirkel fra hagebyen opp til Kringsjå. Og noen ganger kommer jeg på at det er 

tre måneder siden jeg har vært i Oslo sentrum. Så du får en veldig...noen ganger får du helt 

mark, at du får begrenset den sosiale radiusen» (Pernille, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo).  

 

Tilhørighet kan skapes gjennom vaner, venner og bekjente, og fritidsaktiviteter som Pernille 

her illustrerer. Det kan også tenkes at stedstilhørighet skapes gjennom sosialisering inn i en 

stedsidentitet. Flere informanter forteller at de kunne tenke seg å flytte til steder vest for 

Ullevål hageby, før de flyttet dit. Informanter som ønsker å flytte, enten fordi de trenger noe 

større eller mindre, vurderer steder nord for Ullevål hageby, som Korsvoll, Nordberg, eller 

sør, ned mot Bislett og Adamstuen. Dette er steder som ikke ligger for lang vest.  

Informantene setter opp symbolske gjerder mot steder som ligger lenger vest, som har vært 

inne på i kapittelet «Distinksjon gjennom verdier». Disse preferansene kan ha å gjøre med en 

sosialisering inn i visse verdier, verdier som assosieres med steder som ikke ligger for langt 

vest, og heller ikke for langt øst. 
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8 Mangfold som spenning og 

dannelse 
 

«(…) så er det et veldig hvitt samfunn. Sikkert ikke at det er det beste, men det er det. Det 

er jo veldig få utenlandske som bor her.»  

Er det noe du savner eller? 

«Nei, man tenker kanskje litt på det at det blir kanskje litt ensformig. Eller ja. Man lærer jo 

ikke så mye om andres kulturer og sånn da. Man er ikke vant til å ja…sånn sett så er det jo 

litt like mennesker da. Og det kan jo kanskje bli litt kjedelig. Men det blir jo som jeg sier, 

veldig mange innvandrere som bor i andre bydeler, men her er det jo bare etnisk norske» 

(Trond, i 30-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokste opp utenfor Oslo, kom 

flyttende fra indre vest av Oslo).  

 

Jeg vil her snakke om ulikhet som et ideal og om kosmopolitiske holdninger. Selv om jeg har 

presentert fortellinger der informantene uttrykker tilfredshet ved å bo sammen med andre som 

ligner dem selv, finner jeg også et mangfoldsideal. Jeg vil i dette kapittelet drøfte ønsket om å 

bo i et homogent nabolag opp mot det å like mangfold. Informantene gir uttrykk for åpenhet 

og ønske om mangfold, samtidig som de velger å bosette seg i et sosioøkonomisk og etnisk 

homogent nabolag.  

Danielsen (2010) drøfter om det norske ønsket om å være lik de man omgås, er i ferd med å 

bli erstattet av en sans for mangfold, og at dette særlig kommer fram når foreldre skal oppdra 

barna sine. Dette utfordrer Gullestads (1992) påstand om at man ønsker å omgås de man er 

mest mulig lik. Men som Danielsen (2010) også viser, er ikke mangfoldet uproblematisk.  

8.1.1 Det spennende Grønland versus det kjedelige Frogner 

Informantene nevner ordet «mangfold» først og fremst i forbindelse med etnisitet og jeg vil 

derfor først ta for meg hva de sier om steder med stort innslag av mennesker med 

innvandrerbakgrunn. Når jeg spør informantene hva slags assosiasjoner de får til visse steder i 

Oslo, er Grønland det stedet som oftest blir assosiert med mangfold. Det mangfoldet som 

befinner seg her blir ofte beskrevet i positive vendinger. Informantene beskriver blant annet 
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Grønland som spennende, fargerikt, multikulturelt og fremhever det livlige gatemiljøet, 

restaurantene og utestedene:  

 (…) innvandrere, yrende liv med somaliere og andre til langt på kveld. For så vidt 

hyggelig» (Snorre, i 60-årene, har bodd i Ullevål hageby 35-40 år, vokst opp i ytre vest, 

kom flyttende fra ytre vest).  

«Ja, for så vidt mye innvandrere. Egentlig spennende område. Både spennende og så vil jeg 

tro det er litt utrygt, de gangene jeg har vært der nede så er man alltid litt sånn bekymret, 

hvert fall når man går litt lenger innover der. Om det er farlig det vet jeg ikke, men. Men de 

har...det finnes en del spennende butikker der» (Ingjerd, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 10-15 år, vokst opp i ytre vest, kom flyttende fra ytre vest).   

Ingjerd og Snorre viser en åpen og positiv holdning til innvandrerkulturen som kommer til 

uttrykk på Grønland. Ingjerd beskriver også en utrygghet jeg vil komme tilbake til. Viggo (i 

40-årene, har bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokste opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre 

øst) beskriver det som «Et ganske kult sted. Mye bra indisk mat og et fargerikt sted». Trond (i 

30-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre 

vest) har samme oppfatning: «Flerkulturelt, spennende bydel, mange fine restauranter og 

utesteder». Magnus (i 50-årene, har bodd i Ullevål hageby 20-26 år, vokst opp rett utenfor 

Oslo, kom flyttende fra indre vest) forteller om Grønland at «folk går ut på gatene og er mye 

ute på gatene, det er et helt annet folkeliv der enn på Frogner». Det er en aksepterende 

holdning til ulikhet jeg finner i assosiasjonene til Grønland. Beskrivelsene av Grønland er det 

motsatte av fred og ro, slik Gullestad (1992) hevder er betegnende for den norske kulturen, 

det er en positiv form for bråk. Heller enn å bruke ordet «bråkete» blir gatene beskrevet som 

fulle av liv. Det er spesielt det sosiale livet ute på gatene som trekkes frem som positivt. Et 

slikt utadvendt sosialt liv er det motsatte av den hjemmesentrerte norske kulturen (Gullestad, 

1992, s. 119). Informantene uttrykker at de er positive til mangfold og en annen måte å leve 

på. Danielsen (2010) finner også dette mangfoldsidealet hos foreldrene som bodde i 

bykjernen i Bergen. Jeg finner informanter som forteller at de skulle ønske det var mer 

mangfold i Ullevål hageby, og at det kan bli litt for homogent. Mennesker forholder seg til, og 

oppfatter steder i forhold til andre steder. Vi ser at Magnus stiller Frogner opp mot Grønland 

og konstruerer stedene gjennom å sammenligne dem. Gatelivet på Frogner som er mer etnisk 

norsk og homogent, dessuten velstående, blir sett på som kjedelig og tomt. Jeg har i kapittelet 

«Å føle seg hjemme» skrevet om hvordan Viggo pendlet mellom Grünerløkka og Frogner, der 



65 

 

han bodde tidligere, og hvordan han beskriver Frogner som kjedelig. Miriam har omtrent 

samme oppfatning av Frogner: Jeg har litt større problemer med å bo på Frogner, kanskje. 

Det er så innmari gørr og monotont og homogent (i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 

år, vokste opp i en annen landsdel, kom flyttende fra indre vest i Oslo). 

Jeg velger å tolke Frogner som et symbol på det homogent velstående. Som jeg skal komme 

tilbake til ved flere anledninger senere, blir det velstående og etnisk hvite også sett på som 

noe negativt, destruktiv og truende. Det kan blant annet bety en mangel på utvikling og læring 

om andre mennesker, kort sagt mangel på læring om livet.  

Innvandrerkulturen blir assosiert med et spennende gateliv og fargerikt folkeliv. Samtidig blir 

mangfoldet på Grønland beskrevet annerledes enn mangfoldet som befinner seg i 

Groruddalen. Jeg vil skrive om denne differensieringen kapittelet «Det andre stedet».  

8.1.2 Den romantiske arbeiderklassen 

Jeg vil også beskrive hvordan noen av informantene snakker om innslaget av 

arbeiderklassemedlemmer i Ullevål hageby og bildet de har av Ullevål hageby som et 

gammelt arbeiderklassested: 

«Og jeg var der oppe en tidlig lørdag morgen. Og så har jeg lagt merke til at det sitter to 

gamle gubber der ute, ved åtte-tiden. To-tre, nesten fast. Tydeligvis pensjonister. Men for 

første gang tenkte jeg at det er litt deilig at de sitter der fordi de er nok mer av den gamle 

Ullevål hagebytypen fra..jeg vet ikke, jeg...60-70-tallet. Litt grov i målet, ikke jålete. 

Verdens mest buldrete latter. Mye mer upolert. Fordi det har blitt så...jeg synes det har blitt 

veldig polert her da» (Pernille, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokste opp 

utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo). 

 

Pernilles beskriver mennene på Damplasskafeen med et kroppsspråk som gjør at det er lett å 

tenke at de er gamle arbeidskarer. Evelyn, som jeg snakket om i forrige kapittel, forteller at 

hun savner ambulansesjåfører som satt på Damplasskafeen. Det er en sans for mangfold 

Pernille og Evelyn beskriver, et mangfold som er knyttet til stedets historie og hvem de 

forestiller seg at opprinnelig hørte til der, nemlig arbeiderklassen. Selv om Ullevål hageby 

ikke først og fremst ble bebodd av medlemmer av arbeiderklassen så har både Pernille og 
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Evelyn et bilde av det var arbeiderklassen som bodde her først. Disse utsagnene forteller 

forestillingskraften i stedsfortellinger.  

 

Pernille og Evelyn setter disse gamle arbeidskarene opp mot den velstående homogeniteten de 

assosierer med Ullevål hageby. De konstruerer nabolaget i sitt bilde, slik at det passer med 

deres verdier og identitet. De gamle arbeidskarene representerer verdier de selv identifiserer 

seg med. Slik tilknytning til steder er typisk for middelklassen, hevder Savage i sin 

beskrivelse av den valgte tilhørigheten (2010). Stedets historie blir en del av middelklassens 

selvpresentasjon, selv om de ikke har sin biografiske historie derfra. Innslag av denne gamle 

arbeiderklassetypen bidrar til en følelse av velvære, Pernille sier hun synes det er «deilig» å 

bivåne dette innslaget, midt i det ellers homogene og velstående Ullevål hageby. Jeg tolker 

disse fortellingene som at det å høre hjemme et sted ikke nødvendigvis behøver å bety å bo 

sammen med andre som ligner på en selv. Det kan også bety å bo sammen med en blanding 

av mennesker.  

 

Samtidig har menneskene som bidrar til variasjonen Pernille og Evelyn snakker om, ikke så 

ulike verdier som dem selv. Gjennom sin arbeiderklasseværemåte representerer de gamle 

karene den protestantiske arbeidsmoral (Sakslind og Skarpenes, 2014). Mennesker som deler 

disse verdier anses som «ordentlig og skikkelige». Rakel uttrykker at hun gjerne bor sammen 

med mennesker med ulike sosial status: 

 

 «(…) vi syntes at..særlig på Fagerborg var det en veldig fin blanding med folk. Med 

bakgrunn og...veldig sånn avslappa hyggelig. Det var ganske usnobbete der nede» (Rakel, i 

40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre 

vest av Oslo). 

 

 Ut fra den sosiodemografiske sammensetningen av mennesker på Fagerborg går jeg ut fra at 

det er et kontrollert mangfold Rakel snakker om. Det er også innslag av mangfold Pernille og 

Evelyn forteller om, og ikke en høy andel av folk med arbeiderklassebakgrunn.  

 

Jeg har argumentert for at det å bo i et nabolag som assosieres med en sosioøkonomisk 

velstående homogenitet ikke alltid regnes som positivt. Som Hildur formulerer det, behøver 

ikke de hun deler nabolag med «være mennesker akkurat som meg selv» (i 40-årene, har bodd 
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i Ullevål hageby 0-5 år, vokst i ytre øst av Oslo, kom flyttende fra ytre øst). Det å bo et sted 

med innslag av et kontrollert mangfold kan også føles behagelig, forteller informantene. Jeg 

tolker denne preferansen som et utslag av kosmopolitiske disposisjoner knyttet til 

middelklassen (Prieur, m.fl., 2008). Det at naboene oppfattes som ordentlige og skikkelige 

mennesker, med god moral, er derimot viktig. Det er også forskjell på homogenit. 

Homogeniteten i Ullevål hageby er forbundet med trygghet og trivsel, mens homogeniteten på 

vestkanten blir sett på som kjedelig og «gørr». Disse følelsene kan ha med den kulturelle 

middelklassens aversjon mot den økonomiske fraksjonen (Jarness, 2015).  

8.2 Mangfold ute av kontroll 

 

«Det var narkotikasalg, det var gjenger som besto av barn, egentlig, som rana hverandre. 

Slåssing, bruk av kniv. En helt annen mentalitet i forhold til menneskeverd og alle jenter 

var horer, ikke sant. Hvis du ikke gikk med niqab, omtrent» (Hildur, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp i ytre øst av Oslo, kom flyttende fra ytre øst). 

 

Jeg presenterte i forrige kapittel utsagn som stiller seg positive til mangfold og ønsker det 

velkomment. Men mangfold kan også oppleves som utrygt. Denne ambivalensen vil jeg her 

gå dypere inn i. Fortellingen over handler om Hildurs erfaringer da hun jobbet som 

barnevernskonsulent på Tøyen. Hun snakker om barn med innvandrerbakgrunn hun ser på 

som truende og farlig. Vi skjønner at hun selv nok hadde klart seg i et slikt miljø, men at det 

er ungene sine hun er potensielt bekymret for, hvis de skulle ha bodd på Tøyen. Hildur 

uttrykker også potensiell bekymring for språket hvis barna hennes skulle havne i en klasse 

med overvekt av elever med innvandrerbakgrunn:   

«Altså, det er jo en fordel at det snakkes norsk i skolegården (…) Jeg har ikke så veldig lyst 

til at de skal vokse opp og prate sånn kebabnorsk. Jeg har jo sett eksempler på at det er barn 

av..altså helt norske foreldre som vokser opp med språk som er…ja…hemmende..er en 

mild greie å si egentlig. Men det er ikke noe sånn at…hva skal en si… at det skal være en 

hvit skole på en måte». 
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Slik jeg tolker hennes utsagn ser hun for seg at ungene hennes kommer til å mislykkes i 

yrkeslivet og kanskje få en redusert livskvalitet hvis de skulle havne på en skole med høy 

andel elever med innvandrerbakgrunn. På den ene siden ser hun dette som en risiko, på den 

annen side nevner hun flere ganger at det er viktig at det sosiale miljøet samtidig ikke skal 

være for hvitt:  

«det er viktig for meg at det ikke er en helt hvit skole, for å si det sånn. Jeg ville ikke latt 

barna mine for eksempel vokse opp i Holmenkollen, eller Bygdøy, tror jeg. Det er viktig at 

de ser at det ikke er alle som har god råd, eller ressurssterke foreldre, eller, altså samfunnet 

består av flere typer mennesker. Sånn at ikke alle ser like ut, også»  

 

Hildur er opptatt av at ungene hennes skal lære at verden består av forskjellige mennesker. 

Hun vil at de skal bli tolerante mennesker og på en måte at de skal arve hennes 

kosmopolitiske verdier. Jarle uttrykker det samme synet på mangfold. Han er positiv til et 

innvandrerinnslag, bare så lenge ikke minoritetsgruppen blir i overtall. Grunnen til at de ikke 

ønsket å flytte til østkanten var den store andelen minoritetselever på skolene, forklarer han:  

«Ja, det er et eller annet med....ja, så det har jo med sammensetningen av de som bor der, 

og som ungene skal gå på skole med. Og det er 50 prosent minoritetselever og det blir en 

annen sammensetning og et annet miljø.» (Jarle, i 50-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-

20 år, vokst opp i ytre vest, kom flyttende fra et sted rett utenfor Oslo). 

 

Men han legger til at: 

 «Jeg hadde håpet at vi kanskje kunne hatt flere minoritetselever som hadde fått gått på for 

eksempel Ullevål eller Marienlyst, der ungene har gått». 

 

Danielsen (2010) viser at sentrumsbeboere i Bergen har det samme forholdet til mangfold. 

Foreldrene ønsker at barna deres skal oppleve mangfold for å bli kompetente, 

tilpasningsdyktige og åpne mennesker. De ønsker at barna skal lære om verden slik den er og 

ikke leve på skjermede steder der de ikke ser ulikheten. Ulikheten fungerer som et pedagogisk 

virkemiddel eller en slags «sosial tapet», slik at barna skal lære om verden. Samtidig er det en 

observasjon og ikke et mangfold man deltar i (Butler 2003, s. 2482, referert i Danielsen, 2010, 

s, 75). Løsningen mellom det å ønske seg både trygghet og mangfold er å kontrollere 

mangfoldet og sette grenser for det (Danielsen 2010). Kontroll kan oppnås for eksempel 
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gjennom å bo steder som oppleves som trygge, og heller besøke steder med mangfold. Det er 

når mangfoldet får påvirkningskraft risikoen oppstår. 

8.2.1 Det andre stedet 

Groruddalen 

«Dårlig rykte, Arbeiderpartibastion. Rykte for å være sosialt ja...integreringen som de 

driver og snakker om da. Med stor innvandrerprosent, ikke vestlig innvandrerprosent. 

Industrialisert blokkbebyggelse, drabantby. Ikke der vi helst har lyst til å bo hvis vi kan bo 

en plass med hage. Sånn hardt og brutalt.»  

Hva er det som gjør at dere ikke kunne tenke dere å bo der? 

«(…) vi hadde veldig lyst på hage og en hageflekk og mulighet for å dyrke litt (…). Så 

stille landlig-ish, hage...sosialt miljø som ligner vårt er selvfølgelig ingen ulempe.» 

Ja, for det er jo hager i Groruddalen også (jeg ler litt). 

«Det er sikkert det. Jeg kjører E6-en og jeg ser bare blokkene på hver side så..Det er helt 

sikkert…det er til og med Groruddalsentusiaster som hardnakket hevdet at det er verdens 

beste plass. Men klart det har jo fått et dårlig rykte i media da. (…) Kommer du fra Fauske 

og flytter til Oslo så…(hun venter litt) vil hvert fall jeg bo i Oslo. Jeg er ikke interessert i 

bo…på Lillestrøm eller fryktelig langt i fra, ikke sant? Fordi det at det er bare et sted for 

meg. Da kan jeg like godt flytte hjem igjen til Fauske. Fordi det er bare et sted for meg.» 

(Miriam, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokste opp i en annen landsdel, kom 

flyttende fra indre vest i Oslo).  

 

For Miriam kunne Groruddalen like gjerne befunnet seg utenfor Oslo og hun sammenligner 

stedsplasseringen med Lillestrøm. Bildet Miriam har av Groruddalen som et sted utenfor 

Oslo, skjønner vi delvis skyldes at hun er vokst opp et annet sted i landet, og at hun ikke var 

veldig kjent i Oslo før hun flyttet dit. Det fremgår at hun har sett lite av Groruddalen, bortsett 

fra å kjøre E6-en for å komme ut og inn av Oslo. Oppfatningen av stedet er formet av hvor og 

hvordan hun beveger seg gjennom området. Hun forestiller seg ikke at det kan være landlig, 

eller at det er hager der. Hun oppgir heller ikke at hun har noen venner i Groruddalen. Jo mer 

erfaring vi har med å ferdes i et område, jo mer nyansert og fortrolig blir bildet av stedet 

(Abrahamsson, 1999). Det stereotypiske bilde av Groruddalen kan altså ha å gjøre med 

mangel på ferdsel i området. At det også er områder med eneboliger og lave hus i 

Groruddalen, kan være vanskelig å se for seg hvis man ikke har beveget seg i området. 
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Miriam nøler litt når hun snakker om den høye andelen innvandrere og det er tydelig at hun 

ikke ønsker å uttrykke skepsis på grunn av dette. Ønsket om å bo i et «sosialt miljø som ligner 

vårt eget» blir trukket fram som en grunn til å ikke bosette seg der. Klasseposisjoner spiller 

dermed også inn på hennes syn på stedet, selv om dette blir uttrykt indirekte.  

Selv om Groruddalen består av forskjellige nabolag og bydeler, snakker informantene om 

området som en helhet. Jeg vil derfor også omtale Groruddalen som et enhetlig sted.  

Ingjerd har et negativt inntrykk av Stovner, en drabantby i Groruddalen:  

«Jeg tror det er en del problemer der med en del vold og innvandrerfamilier. Mye blokker, 

små leiligheter. Men jeg vet egentlig veldig lite om Stovner, så..det er bare det jeg 

tror» (Ingjerd, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 10-25 år, oppvokst i ytre vest, bodde i 

ytre vest i Oslo, før hun flyttet til Ullevål hageby).  

 

Kay Anderson (1987) beskriver Chinatown i Vancouver som et sted som symboliserer 

«difference». Jeg tolker informantenes syn på Groruddalen som et sted som ikke «tilhører vår 

gruppe». Beskrivelser av bebyggelsen i Groruddalen er også mer vanlig enn beskrivelsene av 

dette på vestkanten. Jeg tolker dette fokuset på bebyggelsen og landskapet, som at dette også 

er fokuset i media og overordnede fortellinger. Visse bygningstyper, som blokker, blir 

assosiert med lav sosioøkonomisk status, viser Benum (2002). Det urbane landskapet i 

Groruddalen blir som en tekst som signaliserer statusforskjeller.   

Assossiasjonene knyttet til den varierte befolkningen i Groruddalen er annerledes enn 

mangfoldet som blir beskrevet på Grønland. Viggo synes Groruddalen er stusselig og 

deprimerende og forteller at han aldri kunne ha tenkt seg å bodd der (i 40-årene, har bodd 5-

10 år i Ullevål hageby, vokst opp på utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst). Få nevner at 

de har gode, nære venner i Groruddalen, selv om de kan nevne at de har bekjente der og 

derfor har besøkt området. Et syn på området som går igjen i fortellingene er bildet av stedet 

som et sted utenfor Oslo. Det tar bare fire minutter ekstra å kjøre T-banen fra Stovner og ned 

til Oslo S, i forhold til Sæther som ligger på Nordstrand. Snorre vurderer likevel Stovner som 

lenger unna enn Nordstrand (i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp i en 

annen landsdel, kom flyttende fra indre vest). At Groruddalen er langt unna, er en vanlig 

beskrivelse hos informantene. Selv om steder på vestkanten også blir vurdert som langt unna, 

tolker jeg det gjennomgående synet på Groruddalen og Holmlia som et sted utenfor og 
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fjerntliggende, som et syn som har sammenheng med den sosiale distansen informantene føler 

til stedet. Groruddalen blir dessuten assosiert med trafikk og fabrikker, og det er ikke et 

naturlig sted å dra hvis man ikke har venner der. Selv om det tar forholdsvis kort tid å reise 

dit, sammenlignet med Nordstrand, føles det utilgjengelig for flere av informantene. Som 

Massey (1994) argumenter for, består steder av sosiale relasjoner. Informantene har få 

personlige sosiale relasjoner til Groruddalen og Holmlia, og det kan bidra til at ingen av 

informantene ser på stedene som aktuelle å flytte til. Statistisk har flesteparten av de som bor 

disse stedene en annen klasseposisjon og relasjonen er derfor preget av hierarki.  

8.2.2 Vennenes fortellinger 

«Men det er nok gjennomsyret av at det er veldig innvandrertett og med den erfaringen vi 

hadde fra Sagene skole så ville jeg nok ikke flyttet dit. Men jeg har jo bekjente som 

vurderer Grorud og den første reaksjonen er sånn «Hæ?» Og så sier de at, jo men det er 

lunger der de kan tenke seg å bo i.»   

Hva slags lunger er det? 

«Antageligvis er det sånne hvite enklaver da, med eneboliger, tenker jeg. Og så er det 

allikevel mer sosialt blandet. Men for norsk middelklasse er det fremdeles akseptable 

områder der. Som de føler det er trygt å flyttet til uten at de risikerer ungenes skoleframtid. 

Men jeg tror at det overskygges fra rapportene om Rommen skole, og ikke sant. Alle de 

skolene som har hundre prosent minoritetselever. Og det er jo litt synd, så jeg skjønner at 

de som bor der kjemper for en annen status» (Pernille, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 0-5 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst).  

 

Pernilles reaksjon kan tolkes som et uttrykk for en hegemonisk oppfatning blant den hvite 

middelklassen om at Groruddalen er et sted assosiert med risiko. Vennene som vurderer 

Groruddalen opponerer tilsynelatende mot denne overordnede fortellingen. Samtidig er det i 

lungene vennene kunne tenkt seg å bodd, der det ifølge Pernille bor hvit middelklasse. Det er 

verdt å merke seg at hun ikke er helt sikkert på denne tolkning, som leser av hennes utsagn 

kan man tenke seg at vennene mener grønne lunger. Men hennes tolkning av svaret 

gjenspeiler den dominerende fortellingen om at steder med lav sosioøkonomisk status og 

mange innvandrere utgjør en risiko for barnas fremtid. Utsagnet kan også vise at vennene er 

lite villige til å snakke om disse valgene og hva som ligger i begrepet «lunger». Cresswell 

peker på hvordan steder blir stigmatisert og hvordan de som bor der blir stereotypifisert 



72 

 

(2004). Slike stereotypifiseringer blir naturalisert og en del av virkeligheten. Forskeres 

fortellinger om steder med lav sosioøkonomisk status som utrygt og som noe som reduserer 

barns livssjanser (Ljunggren og Andersen, 2014) kan også regnes som en del av denne 

fortellingen. Informantene snakker gjerne om mennesker med høy klassestatus gjennom deres 

aversjon mot snobbete verdier, men de snakker sjelden om gruppers lave klassestatus. Jeg 

tolker denne unnfallenheten som at dette er tabu å snakke om. De ønsker ikke å flytte til 

steder med lav klassestatus, men det er ikke en legitim flyttebegrunnelse. Det er også få som 

forteller at de har venner som er bosatt disse «lavstatusstedene». Det er derfor vanskelig å vite 

om informantens venner som er bosatt disse stedene har påvirkningskraft med sine 

fortellinger.  

8.2.3 Medias fortellinger 

Som jeg skrev om i forrige kapittel har Pernille venner i Groruddalen som forteller at det er 

fint å bo der. Men hun forteller også at medias fremstilling av stedet overskygger disse gode 

skussmålene. Miriam har de samme assosiasjonene til Holmlia som Groruddalen, vi ser her 

hvordan medias fortellinger har stor påvirkningskraft:    

 

 «Ja, søndre Nordstrand? Jeg føler at det..jeg har en onkel som bor ikke så veldig langt fra 

der. Men det er på rett side, på Nordstrand-siden, liksom. Nei, det har vel fått et dårlig rykte 

med den Benjaminsaken og alt det der. Jeg hadde nok ikke valgt å bo der, men det er 

praktiske hensyn først og fremst. Transport». (Miriam, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 0-5 år, vokst opp i en annen landsdel).  

 

Nyhetsoppslag om Benjamindrapet har formet Miriams oppfatning av Holmlia på samme 

måte som rykter har formet hennes syn på Groruddalen. Jeg finner at steder i Oslo med både 

relativt høy andel innvandrere og lav sosioøkonomisk status, blir assosiert med trøbbel og at 

fortellinger om disse stedene gjerne blir formidlet via media. Denne historien illustrerer også 

at steder med lav sosioøkonomisk status ofte blir ansett som fjerntliggende og derfor også et 

upraktisk boområde. Nordstrand, som ligger like i nærheten av Holmlia, betrakter Miriam 

som fint, og sier i en annen del av intervjuet at hun kunne tenke seg å bo der siden det er 

nærme onkelen. Utilgjengeligheten som Miriam assosieres med Holmlia kan referere til den 

sosiale distansen hun opplever til stedet. Den geografiske distansen kan brukes som et 

argument for å ikke bo der, når den egentlig grunnen er lav sosioøkonomisk status.  
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8.2.4 Forskjell på mangfold 

At mangfoldet i Groruddalen og Holmlia har andre konnotasjoner enn på Grønland kan ha 

flere grunner. Groruddalen og Holmlia har boliger, hager og er lagt til rette for barnefamilier. 

Praktisk er det mer nærliggende for informantene å flytte dit enn i områder i indre øst av Oslo, 

som Grønland. Groruddalen og Holmlia er et sted man bor, og ikke et sted man besøker, slik 

som på Grønland. Det blir dermed stedenes bokvaliteter som blir bedømt og om det passer å 

bo der med barn. Det å ha barn innebærer å delta i det sosiale miljøet på stedet og da blir det 

desto viktigere at det føles trygt. Mangfoldet er spennende og berikende når man kan besøke 

det, men ikke når man er tvunget til å delta i et mangfold man ikke har kontroll over. Dette 

skjer for eksempel i en skolesituasjonen med over 50 prosent minoritetselever. Hildurs frykt 

for at barna ikke hadde snakket «ordentlig» hvis de hadde gått på en skole der 

minoritetselevene ble majoritet, er et eksempel der man mister kontroll over mangfoldet (i 40-

årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp i ytre øst av Oslo, kom flyttende fra ytre 

øst). Gullestads (1992) påstand om at man bør være like for å passe sammen finner jeg at også 

stemmer i min studie, selv om det også uttrykkes en vennlig og åpen holdning til ulikhet. Som 

Reay (2004) hevder, kan frykt for å bo steder som kan true barnas middelklassefremtid være 

en del av individets habitus. De altruistiske idealene er også en del av disposisjonene knyttet 

til habitus, denne blir dermed delt. Medlemmer av middelklassen føler på den ene siden at de 

skal ta vare på sine barns fremtid, på den annen siden er de sosialisert til å være positive og 

åpne overfor mangfold. Disse motstridene følelsene kan føre til at man er i konstant 

forhandling med seg selv og opplever en ambivalens (Bourdieu, 1999; Reay, 2014). Det å 

vurdere steder som blir forbundet med lav sosioøkonomisk status som geografisk 

utilgjengelige, redder en fra denne ambivalensen og er en del av forhandlingen med seg selv.  

 

Grønland blir på sin side en metafor på det positive mangfoldet man kan besøke og hente 

impulser fra via shopping, utesteder og restauranter. En annen forklaring på Grønlands 

positive assosiasjoner er, slik Andersen (2014) viser, at fortellingen om Grønland har 

forandret seg de siste tjue årene. Det var Grønland og Grünerløkka som ble omtalt som 

ghettoer på tidlig nittitallet. Følelsen av fremmedhet forsterkes gjennom slike fortellinger og 

skaper frykt. Nå er det Groruddalen som blir omtalt som ghetto. Grønland og Grünerløkka blir 

nå sett på som attraktive, også tilgjengelige og aktuelle for medlemmer av middelklassen. 

Fortellingene om disse stedene har gått hånd i hånd med en gentrifisering, og kan derfor ha 
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gjort stedene mer tiltrekkende på middelklassen. Slike fysiske endringer steder spiller 

sammen med fortellingene om stedene og fører til en ring av selvforsterkende sirkler.   

 

Jeg finner at middelklasseinformantene i Ullevål hageby har kosmopolitiske, liberale 

holdninger og er positive til innvandrere, men at de også ser på dette mangfoldet som utrygt. 

De er turister i mangfoldet gjennom å for eksempel dra til Grønland og spise på restauranter, 

men danner ikke relasjoner med de som bor der. Middelklassemedlemmene i Ullevål hageby 

er generelt åpne til fremmede kulturer og ønsker å inkludere dem i den norske kulturen. De 

uttrykker positive holdninger til mangfold i nabolaget, og forteller at de gjerne skulle ønske at 

det var mer mangfold, men de gjør likevel ikke noe aktivt for å leve i mangfoldet (Andersen, 

upublisert materiale, s. 41). Disse valgene kan skyldes at informantene ønsker at hverdagen 

skal være preget av trygge rammer og en kulturell og sosial orden. Det å besøke steder med 

mangfold, som Grønland, kan ses på som et avbrekk fra hverdagen. Guttu og Martens (1998) 

finner at det å bo sammen med en «variert» befolkning kommer langt ned på listen over hva 

folk anser som viktig når de skal velge bosted. Jeg finner at åpenhet og vennlighet til 

mangfold ikke behøver å bety at man ønsker å bosette seg i mangfoldet. Distinksjonen utøves 

på bakgrunn av hva man mener om mangfold, heller enn det å faktisk bo i mangfoldet. På den 

ene siden ønsker informantene tryggheten det er å bo i samme nabolag som det homogene, på 

den annen side ønsker de heller ikke at barna deres skal vokse opp i en hvit, velstående 

homogenitet der de ikke lærer seg å være åpen mot alle type mennesker. Vestkanten vest for 

Ullevål hageby representerer disse holdningene for flere av informantene. Som jeg viste i 

forrige kapittel føler informantene seg avslappet med en blanding av mennesker. Jeg tolker 

likevel deres preferanser som at det er en grense for hvor ulik andre mennesker skal være for 

at man skal føle seg avslappet. Innslag av mangfold ses på som positivt, det er når mangfoldet 

kommer ut av kontroll og får påvirkningskraft at risikoen oppstår.  

 



75 

 

9 Foreldreskap og sosial 

reproduksjon 

 

Hvordan er det å ha barn her? 

«Det er veldig bra, kjempebra. Det er bare det at det er veldig enkelt å ha barn her, fordi det 

at du føler at…nå kan det være at det er sånn andre steder i Oslo også altså, men jeg tror det 

at her…i og med at det er et avgrenset område så slipper man barna løs litt før, enn hvis vi 

hadde bodd på Bislett i en leilighet i en blokk. Så Olaug, selv om hun er åtte år, så har hun i 

flere år nå…hun går jo bare ut og banker på dørene til naboen. Og så er det veldig mange 

voksne som er engasjert i barneaktiviteter. Så særlig den fotballen er kjempebra. Så blir jo 

barna sett av mange voksne» (Viggo, i 40-årene, bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokst opp 

utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo). 

 

Viggo uttrykker her oppfatninger som går igjen i informantenes fortellinger, nemlig at Ullevål 

hageby er et barnevennlig område, at barnas aktiviteter er et samlingspunkt og at foreldrene 

føler seg trygge når barna er ute og leker. Alle informantene, med unntak av én har barn. 

Temaer som omhandler foreldreskap er derfor viktige flyttemotiver for flesteparten av 

informantene. Jeg vil drøfte flytteønsker i forhold til skole, trygghet, oppvekstmiljø og trivsel. 

Foreldre ønsker at barna skal vokse opp under de beste forhold. Foreldrene i Ullevål hageby 

har økonomi til å velge et sted som passer deres behov og hva de tenker er det beste 

oppvekstmiljøet for barna deres. Jeg vil bruke teori om sosial reproduksjon via 

utdanningsinstitusjoner (Savage, 2005; Ball, 1998, 2003) som utgangspunkt, men jeg vil se på 

dem med litt andre øyne. Jeg finner at trygghet er et hovedanliggende for informantene. Det å 

sørge for at barna går på skole i et trygt miljø kan også ses på som en del av middelklassens 

sosiale reproduksjon. Foreldrene jeg har intervjuet forteller om hvor viktig det er at barna 

deres er inkludert i skolemiljøet og har venner. Jeg finner at når foreldrene snakker om skolen 

snakker de heller om trivsel og trygghet enn det akademiske nivået. Som jeg har vært inne på 

i kapittelet «Mangfold ute av kontroll» ser foreldre det som en risiko å la barnet begynne på 

en skole på østkanten. Jeg vil skrive mer utdypende om denne risikoen og knytte det til andre 

flyttestudier foretatt i Oslo som omhandler foreldres bekymringer knyttet til Groruddalen. Det 

å ha tillit til et område er viktig når man skal etablere seg et sted med barn (Andersen, Røe og 
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Sæter, 2015). Hvilke egenskaper ved et område som inngir tillit og hva som ligger bak det 

«barnevennlig» er et temaer jeg kommer til å drøfte.  

9.1 Riktig skole  

I hvilken grad var skole eller barnehage en faktor ved kjøp av bolig?  

«Ja, det var en høy faktor.» 

Hva var det som var viktig…hva var det ved Ullevål skole som var bedre enn… 

«Nei, altså både jeg og mannen er jo vokst opp utenfor Oslo da. Så jeg følte at vi hadde 

veldig lite kunnskap om forskjellig skoler, men jeg hadde gått forbi Ullevål skole og tenkt 

at den var veldig pen å se på, i alle fall. Og så tenkte vi at den var sikkert veldig bra, i og 

med at det var liksom ressurssterke folk som bor her og..så…» 

Hadde du hørt noen rykter om den eller? 

«Nei, jeg visste vel egentlig veldig lite, før Nilas begynte. Jeg bare antok at den var bra.» 

(Viggo, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 5-10 år, vokst opp utenfor Oslo, kom 

flyttende fra indre øst av Oslo). 

 

Viggo forteller i forbindelse med dette sitatet at han bekymret seg for om skolen sønnen 

sognet til før de flyttet til Ullevål hageby, var god nok for ham. De bodde da i indre øst av 

Oslo. For Viggo var ressursene han tenkte at beboerne i Ullevål hageby var i besittelse av og 

forestillingen om trivsel og trygghet, viktig for flyttingen.  

Bekymringene Ball og Vincent (1998) finner hos britiske middelklasseforeldre gjenfinner jeg 

i denne fortellingen til Viggo. Men noe overraskende nevner ikke Viggo at han og partneren 

undersøkte om skolen de flyttet til, nemlig Ullevål hageby, var en god skole. Han forteller 

ikke at de undersøkte kald kunnskap, som statistikk på skoleresultater. Viggo avviser også at 

de hadde hørt rykter om Ullevål skole, før flytting. Han forteller de antok at Ullevål skole var 

bra fordi det bodde «ressurssterke folk» på stedet, noe jeg tolker som beboernes 

sosioøkonomiske status. Han beskriver hvordan han dannet seg et bilde av Ullevål skole utfra 

egenskapene til dem han tenkte bodde i området og trekker en sammenheng mellom 

ressurssterke beboere og skolekvalitet. Skolens utseende, at den var pen, var for ham også en 

indikasjon på at skolen var god. Det pene og velholdte kan settes i sammenheng med hvilke 

ressurser som finnes i området (Duncan, J. S. og Duncan, N., 2001, 2004). Det pene får her 

dobbelt bunn. Det er noe som er ønskelig i seg selv og det er noe som signaliserer hvilke 
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samfunnsgrupper som bor i område. Vurderingen av området skolen lå i, var dermed et viktig 

kvalitetskriterium. Også Viggo og familien flyttet fra indre østkant idet barnet nærmet seg 

skolealder.  

Var dere i noen spesiell livsfase da dere valgte å flytte til.. 

«Ja, vi hadde et barn som skulle begynne på skolen. Og da grenset vi til Gamlebyen skole 

og vi ville ikke at det skulle begynne der. Så det var vel grunnen til at det ble akkurat der og 

da, tror jeg.»  

Hva var grunnen til at dere ikke ønsket at barnet deres skulle gå på Gamlebyen 

skole? 

«Fordi da var ikke Gamlebyen skole så bra. Den hadde et ganske dårlig rykte. Vi likte ikke 

den tanken, i det hele tatt» (Frode, i 40-årene, bodd i Ullevål hageby 10-15 år, vokste opp i 

en annen landsdel, flyttet fra indre øst av Oslo) 

 

Også Frode assosierer skolekvalitet med hvilket området av byen skolen ligger i. Paret hadde 

heller ikke hørt noe om Ullevål skole før de flyttet dit, men stolte på at den var bra grunnet 

dens lokasjon på vestkanten:  

 

Hadde dere hørt noe om Ullevål skole?  

«Vi hadde sett den (han ler litt)» 

Men var det kanskje sånn at dere ønsket å flytte til..et sosialt miljø? 

«Vestover var det vi egentlig ville» 

  

Mens foreldre i det britiske skolesystemet har mulighet til å velge barneskole, og dermed 

slippe å flytte fra stedet de bor, må norske foreldre prøver å matche et nabolag som passer 

familien sosiale klasse hvis de skal velge en skole som passer til familiens sosioøkonomiske 

status. Et kriterium for Frode var at skolen skulle befinne seg på vestkanten. Han beskriver 

det at det nettopp ble Ullevål hageby som litt tilfeldig og at det var noe som skjedde raskt, 

uten at de hadde tenkt mye igjennom det. Det var altså ikke stedet i seg selv som var viktig, 

men området vestkanten. Slik jeg tolker fortellingene til Viggo og Frode forbinder de 

vestkanten med ressurser og dermed skolekvalitet. De oppgir ikke å ha undersøkt 

skoleresultater, men viser en tillit til vestkanten som område. Viggo gir direkte uttrykk for at 

han mener Ullevål hageby kan tilby barna hans et trygt og ressurssterkt miljø. Frode er mer 

diffus, men en kan tolke hans fortelling om ønske om det samme. 
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Denne observasjonen om mistillit og tillit til områder gjør også Kvamme (2013) i sine 

intervjuer av foreldre i Groruddalen. Foreldre i Groruddalen tillegger omdømme stor vekt og 

velger å flytte fra Groruddalen på bakgrunn av rykter om den lokale skolen. Kvamme finner 

at foreldrene stoler på områder på bakgrunn av anbefalinger fra venner eller familie, og den 

demografiske profilen med liten andel innvandrere. Barneforeldrene i Kvammes (2013) studie 

assosierer et hvitt miljø med et bra skolemiljø. Andersen (2014) finner de samme 

fortellingene i intervjuer med barneforeldre i Groruddalen. En forelder i hans studie forteller 

at hun flyttet vekk fra Grorud før barnet begynte på skolen. Hun flyttet vekk Groruddalen der 

det var en stor andel elever med innvandrerbakgrunn, østover der hun visste at miljøet var 

hvitere. Hun går utfra at et flertall av etnisk norske elever garanterer for skolekvaliteten. Dette 

uten at hun har undersøkt skoleresultatene og på den måten funnet ut om skolen lever opp til 

hennes forventninger. Viggo og Frode har lyttet til rykter formidlet av venner og bekjente og 

velger i likhet med Andersen og Kvammes informanter, å flytte på bakgrunn av den frykten 

disse ryktene skaper. De vet lite om Ullevål hageby fra før av, men har en tillit til stedet. De 

snakker lite om innvandreandel, Viggo snakker om «ressurser», men jeg antar at både hvithet 

og sosioøkonomisk status spiller inn her.  

Ball og Vincent (1998) fokuserer i sin forskning på middelklasseforelders bekymring om 

skolen har høy nok faglig kvalitet. Men et annet mindre diskutert tema i 

forskningslitteraturen, er spørsmålet om foreldrene opplever at barna deres er trygge på skolen 

og om de trives. Det Viggo forteller videre avdekker at han også var opptatt at det sosiale 

miljøet ved skolen skulle være trygt.  

Hvorfor ville du ikke at de skulle gå der? (På den lokale skolen, min anmerkning).  

«Nei, vi bodde ganske kort unna skolen, egentlig. Og jeg møtte jo de barna på butikken. Og 

det virka veldig sånn…som..hva skal jeg si – «hard tone». De virka ikke noe hyggelige. 

Pluss at jeg hørte om mye sånn mobbeepisoder» (Viggo, i 40-årene, har bodd i Ullevål 

hageby 5-10 år, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende fra indre øst av Oslo). 

 

Viggo utrykker her at han ikke følte seg trygg på å sende datteren til skolen i indre øst. Lokale 

fortellinger om mobbing bidro til å danne inntrykket han fikk av den lokale skolen. Coldron 

og Boulton (1991) viser i artikkelen «Happines as a criterion of parent`s choice of school» at 

for britiske foreldre er vurderinger av trygghet og trivsel vel så viktig som faglig kvalitet i 

valg av skole. De finner at foreldrene med høy sosioøkonomisk status nevner 
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utdanningskvalitetene oftere enn de med lavere sosioøkonomisk status, men at de ikke blir 

nevnt oftere enn ønsket om trygghet. De finner videre at trygghet som skolekriterium er det 

viktigste for alle type foreldre, uavhengig av sosioøkonomisk klasse. En norsk studie 

bekrefter disse funnene. Morken (2010) finner at faktorer som det sosiale miljøet, blir tillagt 

større betydning (84 prosent) enn karakternivå (62 prosent) blant de spurte foreldrene. 

Forskeren viser også et annet interessant funn: Det er betydelige færre som mener at faglig 

kvalitet, skolens tilbud og skolens presentasjon er av stor betydning, enn de som mener at 

sosialt miljø og skolens beliggenhet er viktig (Morken, 2010). Morkens studie var gjort i 

Groruddalen, det kan hende at disse resultatene derfor ikke representerer 

middelklasseforeldre. Disse funnene stemmer imidlertid godt med informantenes utsagn om 

skole. Samtidig kan sosialisering inn i en middelklasseposisjon skje på andre arenaer enn 

skolen, slik jeg vil drøfte i neste kapittel. Det å blir et trygt menneske med gode verdier er noe 

informantene ønsker for sine barn. Trygghet og trivsel kan derfor anses som like viktig som 

faglig kvalitet. Som Skarpenes og Sakslind påpeker (2010), er det generelle lønnsnivået i 

Norge høyt og man kan klare seg godt selv man ikke velger en akademisk utdanning. Det å bli 

sosialisert inn i en middelklasseposisjon behøver ikke bare handle om utdanning. Det kan 

også handle om kulturell kapital, eller det å arbeide disiplinert for å oppnå målet sitt. På den 

måten så blir skolen av mindre betydning. Men det vil ikke si at den mister sin betydning. 

Pernille er for eksempel opptatt av skolenivået på de ulike skolene datteren hennes har gått på.  

9.2 Det riktige stedet 

 

Da dere flyttet hit, tenkte dere på om det var bra skole og bra barnehage da? 

«Nei, vi tenkte ikke så langt. Vi tenkte at det var koselig med små trygge veier og hage og 

sånt» (Evelyn, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20 år, vokst opp i en annen landsdel, 

kom flyttende fra denne.) 

 

Evelyn er en av mange informanter som forteller at de ikke bekymret seg for kvaliteten på 

Ullevål skole før de flyttet til Ullevål hageby. At stedet var barnevennlig og trygt er derimot 

noe alle foreldrene nevner som viktig. Det er verdt å merke seg at de som ikke flyttet fra 

østkanten allerede bodde, eller bor på vestkanten når barnet skulle begynne på skolen/ skal 

begynne på skolen. Det at de ikke bekymrer seg for skolen kan være fordi de går utfra at 

stedets sosioøkonomiske status er en sikkerhet i forhold til om skolen holder en viss standard. 
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Skolen blir altså ikke noe de trenger å bekymre seg over. De som har flyttet fra østkanten til 

vestkanten og de som allerede bodde på vestkanten kan dermed ses på som å fortelle samme 

historie. Men det er flere fortellinger som tyder på at stedet i seg selv har verdi og at 

kvaliteten på skolen ikke er så viktig. En håndfull informanter har flyttet barna sine over til 

Steinerskolen. Familiene fortsetter likevel å bo i Ullevål hageby og forteller at de trives på 

stedet. Snorre forteller at de ikke var fornøyd med Ullevål skole, men de valgte likevel å bli 

boende i nabolaget:  

I hvilken grad var skole og barnehage en faktor ved kjøp av bolig?  

«For oss, ingen, egentlig, fordi vi visste ikke hva vi gikk til sånn sett (…) det var ikke all 

verdens med barnehagetilbud, egentlig. Og vi var ikke spesielt imponert over Ullevål skole, 

heller.»  

Hvorfor ikke det? 

«Nei, vi var ikke spesielt fornøyd. Særlig med den ene læreren var det mye bråk med, altså. 

Så skolen sånn sett spilte ingen rolle for oss. Vi tok det for gitt at det var okay, liksom. Men 

vi var ikke noe spesielt fornøyd med Ullevål skole.» 

Hvordan syntes du det var å ha barn her?  

«Det var veldig ålreit. Fint sted og ha barn på. Mange unger og fine lekemuligheter og trygt 

miljø, liksom» (Snorre, i 50-årene, bodd i Ullevål hageby 35-40 år, vokst opp i ytre vest av 

Oslo, kom flyttende fra ytre vest).  

 

Snorre valgte å la barna fortsette på Ullevål skole selv om han ikke var helt fornøyd. Han 

legger mer vekt på det trygge og sosiale miljøet med mange jevnaldrende barn, enn om skolen 

var god. Inkludering i det sosiale miljøet i Ullevål hageby varierer blant barna som har valgt å 

begynne på Steinerskolen. Noen av barna har mye kontakt med andre barn i Ullevål hageby, 

selv om de går på skole et annet sted og er med på organiserte fritidsaktiviteter i nabolaget. 

Foreldre forteller også at de selv har et nettverk med gode venner i Ullevål hageby selv om 

barna deres går på Steinerskolen og har vennene sine der. Det sosiale nettverket utenom 

skolen kan bidra til at de fortsatt ønsker å bo i Ullevål hageby. Foreldrene forteller også at 

trives i Ullevål hageby på grunn av de vakre omgivelsene. Jeg finner altså at for flere familier 

er det andre kvaliteter enn skolen, som er viktig ved stedet. Sakslind og Skarpnes (2010) 

argumenterer for at sosial reproduksjon skjer på andre arenaer enn skolen, som for eksempel i 

hjemmet. Utsagn om at utdanningsinstitusjoner ikke er viktige vil derfor ikke si at norske 
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foreldre ikke er opptatt av å sikre familiens sosiale posisjon, men at sosialisering inn i 

klasseposisjoner også skjer andre steder enn på skolen. Slike forhold kan foreldre være mer 

eller mindre klar over og det kan være at de tenker at barneskolens faglige nivå ikke er 

avgjørende for barnas akademiske fremtid. Å la barna ta privattimer hvis de ikke er gode nok, 

slik Evelyn antyder at andre foreldre gjør, kan også være en løsning hvis de ikke er fornøyd 

med skolen. Det kan også hende at den sosiale reproduksjonen ikke skjer direkte via skole, 

men skjer på grunn av ønske om trygghet. Middelklasseforeldre velger områder de anser som 

trygge betyr at de velger steder som har passende sosioøkonomisk status.  

Mye tyder på at foreldrene jeg har intervjuet er mer opptatt av stedet enn skolen. 

Identifikasjon med stedet og integreringen i det sosiale miljøet utenfor skolen kan være like 

viktig som den faglige kvaliteten ved skolen. Det kan likevel tenkes at skolekvalitet er viktig 

for foreldrene, uten at de oppgir dette. Ingen av foreldrene jeg har snakket med har imidlertid 

valgt å sende barna sine på private eliteskoler. Alle som har valgt privatskole har valgt 

Steinerskolen som løsning. Dette kan gi en indikasjon på at det er ikke akademiske kvalitet 

foreldrene er interessert i, men et sosialt nettverk som kan anses som kulturelt og 

sosioøkonomisk passende. Det kan også være at de er opptatt av at skolen skal nå opp til et 

visst nivå, om den ligger på et elitenivå er ikke viktig. Pernilles fortelling, som jeg kommer 

tilbake til i neste kapittel, om at Sagene skole var faglig bedre, men at Ullevål skole lå på et 

jevnt høyere nivå, kan støtte en slik tolkning. 

9.3 Trøbbel på østkanten 

Østkanten assosiert med trøbbel, bråk og et tøft sosialt miljø er en fortelling som går igjen hos 

informantene. Denne fortellingen om østkanten finner også Kvamme (2013) i sin studie av 

barnefamiliers bostedsvalg i bydel Grorud. En forelder hun referer til i studien, forteller at hun 

hadde hørt at det «kunne være et tøft og hardt miljø» på Ammerud skole (Kvamme, 2013, s. 

60). Utsagnet fra informanten i Kvammes studie ligner på hvordan Viggo forestiller seg det 

sosiale miljøet på Nordpolen barneskole. Det at disse fortellingene samsvarer kan bety at det 

finnes en overordnet fortelling om det sosiale miljøet på østkanten som tøft og hardt. Bildet av 

østkanten som utrygt, tøft, lite hyggelig og hardt, påvirker aktørenes syn på hvor de burde 

flytte og ikke flytte. Fortellingene viser også hvordan bekymringer om skolen vil oppleves 

som trygt for barnet, styrer foreldres flyttevalg. Også Pernille setter sine erfaringer fra skolen 

på Torshov inn i en fortelling om østkanten som tøff og farlig. Datteren hennes begynte først 
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på Lilleborg skole og gikk noen år der før de flyttet til Ullevål hageby og hun skiftet skole. 

Hun trekker en årsakssammenheng mellom det dårlige sosiale miljøet ved skolen og at det var 

en stor andel elever med innvandrerbakgrunn der.  

«Så begynte hun på Lilleborg skole (…) Og skolen har jo et visst sånn...passe rykte. Fordi 

at det har vært en del trøbbel der opp igjennom årene. Så jeg var ikke fullstendig happy. Og 

fordi at det var en svær, nærmest somalisk flyktningerkoloni. (…) Ingen av somalierne kom 

på bursdag, deltok i fritidsaktiviteter utenom en. (…) Fordi det vi så der nede på fritiden og 

i skolegården, mer eller mindre, var at de norske ble nesten tvangsknyttet til hverandre. Det 

var lite integrering, både skolemessig og fritidsmessig» (Pernille, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby, har bodd 5-10 år i Ullevål hageby, vokst opp utenfor Oslo, kom flyttende 

fra indre øst av Oslo). 

Pernille skildrer et sosialt miljø preget av utilgjengelighet der det er vanskelig å få venner på 

tvers av de etniske gruppene. Pernille nyanserer senere i intervjuet denne historien og 

forklarer det ekskluderende sosiale miljøet med at elevene som har innvandrerbakgrunn 

kommer fra familier med få ressurser og at de er dårlig integrerte. Hun trekker spesielt fram 

en nasjonalitet som mer belastet enn de andre, nemlig den somaliske. Hun forteller at 

mangelen på integrering skyldes at de alle bor i samme bygård og at denne gruppen 

ekskluderer de andre elevene. En kan tenke seg andre årsaker til det dårlige sosiale miljøet på 

Torshov enn en stor andel innvandrerelever, som dårlig klasseledelse. Pernille bruker 

imidlertid en fortelling som kan ses på som en vanlig oppfatning, nemlig at dårlig integrasjon 

bidrar til utelukkelse av de hvite elevene. Kvamme (2013) finner den samme fortellingen i sitt 

materiale, der fortellingen om at hvite barn blir ekskludert av en majoritet av elever med 

innvandrerbakgrunn, bidrar til fraflytning idet barna skal begynne på skolen. Informantene i 

hennes studie presenterer den samme fortellingen som Pernille, at om en nasjonalitet blir 

majoritet skaper det ekskludering av andre elever. En slik årsakssammenheng kan derfor ses 

på som en større fortelling. Innvandrere med lav sosioøkonomisk status som ikke er integrerte 

ses på som en årsak til sosiale problemer, bråk og ekskludering av etnisk norske elever. Å bo 

på østkanten der innvandrerminoriteten er en lokal tallmessig majoritet, utgjør en risiko som 

setter barnets utviklingsmuligheter i fare. Å sette sin erfaring inn i en fortelling er en måte å gi 

virkeligheten mening. Vi ser her samspillet mellom overordnede og lokale fortellinger 

(Erickson, 2004). De påvirker hverandre, gir mening og sammenheng til erfaringer. Slik kan 
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fortellinger skape strukturelle, materielle vilkår som segregerte områder, gjennom 

individuelle flyttevalg. 

 

Selv om Pernille forteller om et sosialt ekskluderende miljø, forteller hun likevel at datteren 

trivdes på Lilleborg skole:   

 

«Men hun hadde jo noen gode venner. Og hun var jo med i korpset og der var det et 

kjempegodt miljø. Og faglig sett så var det langt bedre enn man kunne ventet.  

(…) 

Og da hun begynte (på Ullevål skole, min anmerkning), hun er jo skolesterk, men i flere fag 

lå hun foran Ullevål elevene (…) Men det er klart, det er et jevnere, sterkere skolemiljø her. 

Både sosialt og prestasjonsmessig. Og fritidsinteresser som er på linje med hennes da. Det 

var det ikke der nede. Og da prøvde de å finne på fellesaktiviteter for å holde sammen. Så 

den største forskjellen har vel vært for henne. Og hun er superfornøyd. Jeg hadde ikke trodd 

det skulle gå så..det kunne jo ha gått helt motsatt».  

Pernille gir uttrykk for at et godt sosialt miljø er like viktig som at datteren ligger på et høyt 

faglig nivå. Denne fortellingen gjør det også klart at det er en utfordring å gå i en klasse med 

mangfold. Pernille forteller at datteren måtte organisere sine egne fritidsaktiviteter hvis hun 

ville være aktiv da de bodde på Torshov. Hun måtte tilpasse seg, finne jevnaldrende på tvers 

av klasser og jobbe aktivt for å trives på fritiden. Dette er en fortelling om fordelene ved å 

være i et sosialt miljø der andre er der er like en selv. Ulikhet basert på kulturforskjeller og 

ulikhet i faglige ressurser skaper problemer og utfordringer. 

Pernille forteller også at hun var aktiv i skoleutvalget på Nordpolen skole. Det kan ses på som 

en måte å sørge for at interessene til datteren hennes ble prioritert. Pernille beskriver ikke en 

kamp om interesser, men heller en mangel på engasjement hos innvandrerforeldrene som ikke 

deltok i foreldreutvalg eller frivillig arbeid og dugnader. På Ullevål skole forteller Pernille at 

hun har valgt å ikke engasjere seg. Jeg tolker denne beslutningen som at hun stoler på at 

interessene til hennes datter bli ivaretatt. I hennes fortelling blir mangfoldet, representert 

gjennom et flertall av en sosioøkonomisk svak innvandrergruppe, noe negativt og hemmende 

for datteren. Det jevnt over ressurssterke miljøet i Ullevål hageby, gjør derimot datterens 

sosiale liv rikere, forteller hun. Hun slipper også å engasjere seg i foreldrearbeidet fordi andre 

foreldre tar ansvar. Jeg vil nyansere denne fortellingen. Pernille forteller at hun har måttet ta 
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mye ansvar for datterens fritidsaktiviteter i Ullevål hageby, siden ingen andre foreldre har stilt 

opp. Pernille kobler ikke denne ansvarsfraskrivelsen til kulturelle forskjeller, slik hun 

forklarte det ekskluderende miljøet på Nordpolen skole. 

Mennesker forbinder steder med hvem som bor der, og hvilken gruppe som antas å være 

dominerende (Andersen, 2014; Rogaly og Taylor, 2009). Selv om Viggo og Frode, som jeg 

nevnte først i dette kapittelet, vet lite om Ullevål skole på forhånd antar de at den er bra fordi 

området er ressurssterkt. De velger å stole på overordnede fortellinger om vestkanten som et 

område med ressurser og dermed skolekvalitet. Å stole på overordnede fortellinger kan være 

en måte å ta valg på når man har lite kunnskap. Å ta valg på bakgrunn av både lokale og 

overordnede fortellinger kan føles tryggere enn å ta valg på bakgrunn av «kald» kunnskap. 

Statistikk er vanskelig å lese, upålitelig og det er også en mengde faktorer som ikke kommer 

med, selv om statistikk også kan inngå i fortellinger om steder. Jeg finner også at 

informantenes vegring mot østkantens skoler ikke først og fremst handler om bekymring for 

det akademiske nivået, men en frykt for at barna ikke skal trives og inkluderes. Jeg velger å se 

deres utsagn som et uttrykk for at de ønsker at barna skal vokse opp i et sosialt miljø med 

passende sosioøkonomisk status. Slike ressurser betyr trygghet for informantene.  

9.4 Barnevennlig 

Felles for foreldre jeg har intervjuet er at de lette etter ett barnevennlig sted. Snorre beskriver 

Ullevål hageby som er trygt sted å vokse opp. Det ligger implisitt i hans fortellingen at han 

kunne la barna løpe fritt rundt uten å bekymre seg for at det skulle skje dem noe. Det er 

spesielt to ting som gjør at de føler at miljøet er barnevennlig: for det første at det er stille, 

rolig, lite trafikk og for det andre at de kan stole på de andre voksne i nabolaget. Det at det er 

”skikkelige og ordentlige” (Gullestad, 1992) mennesker blir her en viktig faktor. Tilliten til de 

andre som bor i nabolaget øker ved kontakt og ved bekjentskap, men informanter snakker 

også om at de opplevde en tillit til stedet før de flyttet dit, som bidro til flytteavgjørelsen. Det 

stille og rolige forutsetter visse fysiske omgivelser, men det innebærer også at en viss gruppe 

mennesker bor der, med et ”stille og rolig” levesett.  

Informantene beskriver det sosiale miljøet i nabolaget som harmonisk og friksjonsløst. 

Naboer er innforstått med regler og er ofte i samme i livssituasjon, forklarer informantene. I 

miljøer hvor man er like vil det bli mindre konflikter og flaue situasjoner kan unngås siden 

man forstår de underforståtte reglene, hevder Gullestad (1992). Det å være lik hverandre blir 
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dermed viktig for å passe sammen. «De som «passer sammen» er personer med lignende 

forventninger og lignende regler for hva som sømmer seg.» (Gullestad, 1992, s. 118). Den 

friksjonsløsheten som informantene beskriver kan derfor ha sitt grunnlag i at de er innforstått 

med barneoppdragelse, leggetider og generelt hvordan man skal te seg. Trond oppsummerer 

denne følelsen av trygghet og tillit til området:  

 

Hva slags type sted lette dere etter? Sånn sosialt, kulturelt og fysiske omgivelser og 

sånn? 

«Ja, det var jo det med hage. Og så fikk vi et veldig godt inntrykk av nabolaget når vi var 

her og tittet og sånn. Og det at det var ikke i sentrum, men veldig enkelt å komme seg til 

sentrumsområdet, Majorstuen og..Vi følte ikke at vi bodde helt på landet men det var lett å 

komme seg rundt da. Men at det var stille og rolig og ikke så mye bråk om kvelden og 

natta.» 

Har på en måte det sosial miljøet noe å si når dere valgte å bo her? 

«Ja, det har det jo. Man prater med naboene, sånn sett er det veldig sosialt. Og barna leker 

sammen i bakgården på ettermiddagen og..Så man må faktisk ha lyst til å være litt sosial. 

Fordi det er jo folk rundt deg hele tiden. Så du må liksom stoppe opp og slå av en prat». 

(Trond, i 30-årene, har bodd i Ullevål hageby 0-5 år, har vokst opp utenfor Oslo, kom 

flyttende fra indre vest). 

 

Det at Trond fikk et så godt inntrykk av nabolaget før de flyttet inn, tolker jeg som at han 

opplevde en umiddelbar tillit til stedet. Han beskriver også hvordan man blir kjent med 

naboene og hvordan kontaktflater oppstår. Denne bekjentskapsprosessen kan føre til hjelp og 

støtte med for eksempel barnepass i fremtiden. Ingjerd forteller også om fordelen ved å bo 

sammen med andre i lik livssituasjon og med et likt levesett:  

 

«(…) folk i ganske lik livssituasjon og..ja, folk har generell respekt for å ikke..ja, det 

fungerer veldig greit. Midt inntrykk i diverse bygårder er at når du ikke har kontakt med 

naboene og når du ikke bryr deg så mye, så bryr du deg heller ikke så mye om å ta noe 

særlig hensyn. Du har nachspiel til syv på morgenen og full musikk. Sånne ting vil du ikke 

gjøre her så lenge du...omgås naboen så mye i etterkant». (Ingjerd, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 10-15 år, vokst opp i ytre vest av Oslo, kom flyttende fra ytre vest).  
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At naboene er i samme livssituasjon fremheves som viktig. Ingjerd beskriver et forholdsvis 

konfliktfritt nabolag der de andre som bor der er klar over reglene for leggetider og følger 

dem.  

9.4.1 Ressurser 

Jeg lurer på om det er vanlig at man ringer på til hverandre? 

«Jeg tror nok det, altså. Det er mange unger som reker rundt her også. Og så er det nok over 

snittet, litt sånn sosialt ansvarlige, hvis man skal kalle det det..men folk er veldig engasjert, 

da. Det først vi var med på var en julegranstenning. Vi så veldig lite naboer her når vi 

flyttet inn og hilste og sånn, men det først nå om sommeren at en liksom begynner å prate 

med folk, skikkelig da. Men det første vi var på, da skulle det være julegranstenning på 

Damplassen. Det var 1. Desember eller noe sånt. (…) Og vi tenkte jo at julegrantenning er 

julegrantenning. Det er liksom folk kommer hvis de gidder og så tenner de grana og så er 

det et eller annet som skjer fra handelsstanden sin side, eller noe sånt. Men her borte var det 

liksom sånn, her hadde de fyrt opp grillen og hadde pølse og styr. Masse folk som hadde 

møtt opp, borte på Damplass da. Og så når de hadde fått lys på denne granen så gikk folk i 

ringer og hadde tre ringer og sang julesanger utenfor hverandre da. Og da tenkte jeg det at - 

dette her det skjer ingen andre steder i Oslo. Det er liksom sånn...så det sier litt om at det er 

et sosialt miljø da. Sikkert. Den type folk da, tror jeg nok». (Miriam, i 40-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 0-5 år, vokst opp i en annen landsdel, kom flyttende fra indre vest.) 

 

Miriam forteller om ressurssterke foreldre i Ullevål hageby. Julegrantenningen bidrar til 

bekjentskaper og en følelse av samhørighet. Det å ha bekjentskaper i nabolaget øke tilliten til 

området og sosial integrasjon (Durkheim, 1897) og gjør at man velger å bli boende i 

nabolaget. Det kan også ses på som et interessefellesskap der man samles for barnas skyld. 

Miriam beskriver de andre som bor i området som over gjennomsnittlig sosialt ansvarlige. 

Dette kan beskrives som en gruppetilhørighet basert på en viss sosioøkonomisk status, men 

også et felleskap basert på verdier og moral. Hun føler de andre foreldrene tar ansvar og er 

engasjerte. Det at de kjenner de andre foreldrene, om ikke veldig godt, er også et moment for 

å føle trygghet. Bekjentskaper kan komme godt med når man trenger tjenester. Som jeg 

argumenterte for helt innledningsvis i analysen kan den tilliten og brede sosiale kontakten 

som her beskrives, forstås ut fra felles livssituasjon, verdier og posisjon i det sosiale rom, med 

andre ord har informantene like egenskaper på mange felt. Som jeg nevnte i kapittelet «Like 
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barn leker best» kan et homogent nabolag føre til en generell tillit til andre i nabolaget 

(Putnam, 2007). Den friksjonsløse kontakten informantene beskriver og den tilliten de viser 

andre i nabolaget gjenspeiler at naboene er veldig like. Også Ingjerd beskriver ressurssterke 

foreldre, som man kan stole på og dele barnepass med:  

 

Opplever du at foreldrene i nabolaget, eller andre foreldre på Ullevål skole, er veldig 

engasjert for barnas skolegang?  

«Ja, generelt er foreldrene veldig engasjert i barna her. Det er mange foreldre som er med 

på diverse..er trenere på fotballgruppa, prøver å få med andre barn..så generelt er foreldrene 

engasjert i aktiviteter, men også, du ser det på foreldremøter og sånn, så er det godt 

oppmøte. Når det er dugnad i barnehagen er det også veldig godt oppmøte. Foreldrene går 

sammen om å kjøpe inn ting vi ser er viktige. Ja, barnehagen manglet gode knaggerekker. 

Og da selv om det da kanskje ikke er lovlig at foreldrene går sammen om å kjøpe det så blir 

sånne ting fikset. Så...nei, folk tar tak i ting og så blir det fikset. Og det ser en også når man 

skal arrangere sommerfest tar det ofte ikke mer enn et par minutter til folk har meldt seg 

frivillig til å lage kaker og stille med mat og stiller med grill og alt sammen. Så folk er 

aktive. Og så føler jeg også at folk er flinke til å prøve å få med de fremmedspråklige. For 

du har..til Ullevål skole så sogner Ullevål hageby og der kan du si at det er kanskje mye 

like mennesker. Og så har du nedre Ullevål hvor det bor en del fremmedspråklige. Og det 

er alltid en utfordring å prøve å få med de. Av diverse grunner enten at mennene jobber på 

kvelden og kona er hjemme med fem barn, så klarer de ikke å stille. Eller de har 

språkproblemer, eller de er redd for matvaner, ja, alle mulig grunner. Men jeg føler at 

foreldrene prøver så langt de kan å få de med. Og tilbyr seg og hente barna. For ofte er det 

et problem at de ikke får...de har ikke mulighet til å levere eller hente barna. Så vi har hatt 

relativ suksess med et. Både å få de i bursdag og...dugnad får du de ikke med på for det tror 

jeg er noe kulturmessig, for dugnad er ikke noe de blir på. Men foreldremøte er de veldig 

flinke til å stille opp på..og ja…» (Ingjerd, i 50-årene, har bodd i Ullevål hageby, vokst opp 

i ytre vest, kom flyttende fra ytre vest).  

 

Foreldrene i Ullevål hageby blir her portrettert som aktive og engasjerte på foreldremøter, 

aktiviteter og som frivillige i idrettsklubber. Ingjerd beskriver hvordan foreldrene bruker sine 

ressurser i lokalmiljøet for å bidra til at barna får best mulige oppvekstsvilkår. 

Innvandrerforeldrene i nedre Ullevål har ikke disse ressursene, deres arbeiderklasseyrker gjør 



88 

 

også at de jobber turnus, har mange barn og ikke har mulighet til å delta på for eksempel 

foreldremøter eller andre frivillige aktiviteter. Fortellingen om innvandrergruppen i Nedre 

Hageby står i en kontrast til de engasjerte og ressurssterke foreldrene i Ullevål hageby. Som 

Pernille forklarer Ingjerd deres mangel på engasjement først og fremst med deres 

sosioøkonomiske posisjon. Det at innvandrerforeldrene ikke er med på dugnader forklarer hun 

derimot med kulturfaktorer. Ingjerd forteller at barna hennes er venner med innvandrerbarna 

på Nedre Ullevål og det virker som hun ser på innvandrergruppen som en berikelse. Hun 

uttrykker en innlevelse og medfølelse med innvandrerforeldrene, som er det som skal til for å 

engasjere seg i andre mennesker (Andersen, upublisert). Det er ikke slik at 

innvandrerforeldrene og deres barn blir «de andre». Samtidig så kan man tenke seg at så lenge 

innvandrerne er i mindretall vil de ses på som et tilskudd og ikke en trussel, slik Pernille ser 

på den dominerende somaliske elevgruppen på Lilleborg skole.  

 

Informanten beskriver Ullevål hageby som et sted med ressurser. Ressurser blir gjerne 

assosiert med hvit middelklasse. Informantene forteller at foreldre i området deltar på 

dugnader, at de engasjerer seg i idrettslag og i barnas institusjoner, som barnehage og skole. 

Innvandrerforeldre er ikke med på dugnader, de engasjerer seg ikke i AKS og de er ikke med 

på foreldremøter, er det flere av informantene som erfarer. Det at naboene kan hjelpe til med 

små og store ting, selv om det bare er bekjentskaper, gjør at naboskapet blir en støtte og en 

ressurs. Likt levesett og lik livssituasjon gjør kontakten med de andre naboene enklere.  

9.5 Idyllen brister 

 

Hvordan er det sosiale miljøet for barna? 

«Veldig, veldig bra. Men jeg vet at for jentene på Ullevål skole har det vært masse sånn 

problemer, altså» (Evelyn, i 40-årene, har bodd i Ullevål hageby 15-20, vokst opp i en 

annen landsdel, kom flyttende fra denne). 

 

Evelyns fortelling er en lokal fortelling jeg får høre fra flere foreldre. Denne fortellingen går 

ut på at det sosiale miljøet på Ullevål skole fungerer ekskluderende for enkelte elever. Som 

jeg har vist tidligere i kapittelet har ikke foreldrene hatt inngående kjennskap til Ullevål skole, 

men har hatt en tillit til at den er bra fordi området består av ressurssterke mennesker. 

Fortellingen om det sosioøkonomisk homogene som en kilde til ressurser, får konkurranse fra 
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fortellinger om ulikheter. Evelyn forteller videre om det sosiale miljøet og kobler 

ekskluderingen til elitetenkning: 

 

«Det blir sånne klikkdannelser og utestenging og sånn. Skolen har rykte på seg for å være 

veldig dårlig når det gjelder barn med spesielle behov. Det er flott å være elev på Ullevål 

skole så lenge du er frisk og rask og oppegående, men har du spesielle behov, er dyslektiker 

eller noe sånt så er det noe helt annet. Så det er liksom baksiden av medaljen da, tenker jeg» 

(Evelyn, i 40-årene, bodd i Ullevål hageby 15-20 år, vokst opp i en annen landsdel, flyttet 

fra denne).  

 

Hun beskriver også et aktivitetspress flere foreldre nevner: 

 

«Og så det at det er veldig mye idrett, og veldig fokus på at ungene skal være så aktive i 

idrett. Men de skal ikke bare være aktive i idrett, de skal også være aktive i musikk. Så 

ungene her er typisk sånn som går på veldig mye, det er veldig sånn presterende og foreldre 

og barn går veldig mye rundt i idrettstøy, da» (Evelyn). 

 

Frode) forklarer utestengingen sønnens hans opplevde på Ullevål skole med et sterkt 

idrettspress i skolegården: 

 

 «Det er fotball, fotball, fotball, i alle pauser er det fotball på asfalten. Alltid, alltid, alltid. 

Og da hvis man ikke liker fotball blir man litt utenfor» (Frode, i 50-årene, har bodd i 

Ullevål hageby 15-20 år). 

 

Bildet informantene tegner opp av Ullevål hageby som homogent får altså motfortellinger. 

Det er ikke alle som er like og det er ikke bare barnevennlig, det er også fortellinger om at 

barn føler seg annerledes og utenfor. I disse fortellingene får det ressurssterke et negativt 

fortegn. I de andre fortellingene har det vært en ønsket omstendighet. Det har blitt sett på som 

en trygghet og som noe som sikret trivsel. I disse fortellingene blir det sosioøkonomiske 

homogene og ressurssterke, dessuten fokuset på idrett noe som truer barna. Mangfoldet virker 

med ett fristende. Det beskrives et press og en mal man må passe inn i for å bli godtatt. 

Fortellingen kan ses på som koblet opp mot en overordnet mangfoldsdiskurs, der det 

homogene er noe negativt og mangfold er positivt. Den kan også ses i lys av fortellinger i 
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media om det store presset barn og unge føler om å være vellykket, drive med idrett og være 

flink på skolen. To av informantene som snakker om slik utestengelse kobler dette til idealet 

om å drive med idrett. Presset på barna om å være med på aktiviteter hører også med til denne 

fortellingen. Barns aktiviteter kan både fungere ekskluderende og inkluderende.  

 

Stereotypien om Ullevål hageby som idyllisk slår sprekker og blir modifisert av andre 

fortellinger om stedet. Slike fortellinger kommer sjelden frem i media, de er historier som 

fortelles i nabolaget. Fortellingene skaper handling og gjør at foreldrene bytter skole. Den 

overordnede fortellingen om miljøet i Ullevål hageby som ressurssterkt, idealistisk og 

nøkternt får en lokal utfordrer i fortellingen om det sosiale miljøet som elitepreget og der det 

er vanskelig å være en svak elev, eller ikke interessert i idrett. Mens Pernille (i 40-årene, 

vokst opp utenfor Oslo, flyttet fra indre øst) forklarer det ekskluderende miljøet på Torshov 

med de ressurssvake elevene, forklarer Evelyn og Frode nettopp det ressurssterke miljøet på 

Ullevål skole som årsaken til den sosiale utestengningen noen av elevene erfarer. Dette er et 

eksempel på hvordan fortellinger konstruerer grupper og danner forklaringer. Det samme 

fenomenet, utfrysning i et miljø, ser man tillegges ulike årsaksforklaringer, ettersom hvilken 

fortelling man tar i bruk. En ser også hvordan en overordnet fortelling får nyanser når den 

komplimenteres med erfaringer satt inn i lokale fortellinger.  
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10 Avslutning 

 

Jeg har i denne oppgaven ønsket å få svar på hvordan folk i Ullevål hageby begrunner 

flyttevalget sitt og gir det mening. Det andre jeg ønsker å få svar på er hva som gjør at de 

føler seg hjemme der og trives. Det tredje spørsmålet jeg stiller er hvordan de overordnede 

fortellingene bidrar til å danne etnisk og sosioøkonomisk homogene områder. I dette 

kapittelet vil jeg oppsummere funnene mine.  

10.1  Begrunnelsene 

Informantene begrunner ofte flyttevalget sitt med at de ønsker å bo et sted med nøkterne og 

ikke-materialistiske verdier. De ønsker ikke at barna deres skal vokse opp vest for Ullevål 

hageby og bli sosialisert inn i det de ser på som snobbete og materialistiske verdier. De 

identifiserer seg med protestantiske verdier som det å være ekte og autentisk, ikke-

materialistisk og diskret om hva man tjener og eier. De er med andre ord ikke opptatt av å 

vise frem at de har kulturell kapital, eller se ned på andre som ikke har høy utdanning, eller 

statusyrker. De setter heller opp symbolske gjerder til den økonomiske delen av 

middelklassen.  

Informantene vil gjerne bo sammen med andre som er like dem selv. Det er et viktig motiv 

hos informantene. Likheten går ut på å ha felles ting å snakke om og ha barn i samme alder. 

De forteller om andre foreldre som har like verdier som dem selv og at de setter pris på dette. 

Flere informanter uttrykker en ambivalent holdning til å bo sammen med andre i samme 

klasseposisjon. Noen bruker ironi når de snakker om det og synes dette er vanskelig å 

innrømme. Jeg tolker den ambivalensen flere uttrykker, som en forhandling om identitet. 

Middelklassetilhørigheten er vanskelig og splittet. Selv om de identifiserer seg med andre 

som tilhører middelklassen, er dette ikke noe de ønsker å snakke om. Noen uttrykker sterkere 

identifikasjon med arbeiderklassen de tenker bodde der før, enn majoriteten av 

middelklassemedlemmer som bor der nå.  

10.2  Trivsel 
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Informantene styrer etter fortellinger og elementer i det urbane landskapet som signaliserer 

bekymring, uro eller trygghet og velvære. Det kommer frem at informantene har klare bilder 

av hvor de forskjellige sosioøkonomiske klassene holder til i byen. De har også ganske klart 

for seg hva slags livsstil de ulike gruppene på de ulike stedene har. Jeg tolker informantenes 

fortellinger som at de trives når det er samsvar mellom habitus og feltet de er en del av. Felt 

kan ses på som innvevd i det fysiske rommet. Flere følte seg ikke hjemme på Frogner, men 

trives i Ullevål hageby der de deler verdier med de andre som bor der. De ønsker å bo steder 

de kan føle seg avslappet. Dette har sammenheng med hvor de føler at deres kapital blir 

anerkjent. Moralfortellingene kan ses på som del av informantenes identitet og som styrende 

for handling.  

Trivsel kan også knyttes til det å bo i pene omgivelser. Jeg hevder at det pene kan være en 

sosial konstruksjon dannet av hvilke grupper som bor der. Høystatussteder blir sett på som 

flott og pene, mens Stovner blir assosiert med «Selvågbygg». Disse fortellingene nyanseres 

gjennom erfaringer med området. Men den sosioøkonomiske profilen gjør at østkanten ikke 

ses på som aktuelt. Disse synene på stedene er naturalisert, de vil si det er en del av 

virkeligheten.   

10.3  Det sosioøkonomisk og etnisk homogene 

Jeg finner at det er viktig for foreldrene å flytte til et sted der barna har de beste 

utviklingsmulighetene. Alle foreldrene forteller at det barnevennlig er viktig. Det 

ressurssterke miljøet er en del av det barnevennlige. Informantene assosierer det ressurssterke 

med majoriteten av hvite mennesker og høy sosioøkonomisk status. Få informanter er opptatt 

av skolekvaliteten på Ullevål skole. Det er flere som har søkt barna sine inn på privatskole på 

grunn av mistrivsel på Ullevål skole. De fortsetter likevel å bo i Ullevål hageby. Dette 

innebærer at stedet i selv har verdi. Å finne et miljø som passer til den sosioøkonomiske 

statusen innebærer derfor ikke bare å finne en god skole, men like mye å finne et bekvemt 

sosialt miljø i nabolaget. 

Middelklassens bekymring for barnas fremtid kommer i konflikt med idealer som det å være 

altruistisk og åpen for grupper som er annerledes som dem selv, gjerne med lavere 

klassestatus og fremmed etnisitet. Informantene løser dette dilemmaet ved å legge vekt på at 

det også bor mange forskjellige mennesker i Ullevål hageby og uttrykker at de skulle ønske at 
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det var mer blanding i nabolaget. Mangfoldet oppleves som utrygt når det blir en majoritet og 

når man mister kontrollen over det. Det er når mangfoldet får påvirkningskraft risikoen 

oppstår. Frykten som assosieres med det å bo på østkanten støtter påstanden om at 

middelklassen er opptatt av sin sosiale posisjon. De sosiale reproduksjonsmotivene til 

middelklassen er ikke uttalt og ikke en del av en godkjent fortelling.  

10.3.1 Overordnede og lokale fortellinger 

Stedet informantene har valgt å flytte til er ikke løsrevet fra venner, familie og verdier. De har 

kjennskap til området gjennom venner eller bekjente. De tenker seg at Ullevål hageby er et 

sted der naboene deler deres verdier og et sted de føler seg hjemme. Forut for flyttingen så 

kan de ha en tilhørighet til området, men denne tilhørigheten er i mange tilfeller ikke 

personlig. Tilhørigheten kommer frem gjennom forestillinger om felles verdier, interesser og 

ressurser. Om lag halvparten har personlige forbindelser til stedet før de flytter dit, selv om 

dette i noen tilfeller dreier seg om bekjente. Venner spiller også en rolle, men ikke som sterke 

bånd. De kommer gjerne med tips om steder og fungerer som ryktekanaler. Fortellingene har 

stor påvirkningskraft og er knyttet til stedenes sosioøkonomiske status. Det finnes også 

fortellinger som utfordrer den overordnede fortellingen om at det sosioøkonomiske bidrar til 

trivsel og inkludering i det sosiale miljøet. Foreldre forteller om at barn kan føle seg utestengt 

i et ressurssterkt miljø, som fokuserer på prestasjoner. 

10.4  Overføring av funnene mine 

Mine funn kan ses i sammenheng med de andre flyttestudiene på prosjektet og bidra til en 

kumulativ forståelse av flytting i Osloregionen. Mine funn samsvarer i stor grad med funn fra 

St. Hanshaugen (Berntsen, 2013) der beboerne er splittet mellom et mangfoldsideal og ønske 

om å bo sammen andre som er like dem selv. De tar i bruk forhandlingsstrategier som at «det 

er helt vanlig her». De ønsker å bli betraktet som vanlig og ikke som en privilegert gruppe. 

Det er sannsynlig at man vil se denne egalitære forhandlingsstrategien ved flere 

middelklassesteder i Oslo. På den annen side er ikke det sikkert at dette er noe som 

kjennetegner den akademiske middelklassen. Det kan også kjennetegne folk lenger vest, folk 

informantene setter opp symbolske grenser mot.  
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Hvis jeg hadde observert informantene gjennom feltarbeid hadde jeg kunnet funnet ut 

hvordan klasse praktiseres, og ikke bare hvordan den presenteres. Fortellingene jeg har 

samlet er dannet etter flytteavgjørelsen. Jeg vet ikke hvordan flyttemotivet hadde blitt 

presentert hvis de hadde flyttet til Nordstrand, Ullern eller Røa, steder informantene kikket på 

før de flyttet inn i Ullevål hageby. Det kan hende at de hadde foretatt de samme 

mikrohierarkiseringene og fremhevet disse stedene som spesielt idealistiske, ikke-

materialistiske og vanlige.   

Det kunne også hende jeg hadde fått et annet resultat hvis jeg hadde hatt et annet utvalg. Jeg 

antar at jeg har fått skjevhet i materialet gjennom den høye utdanningsandelen. Hvis jeg 

intervjuet folk som ikke var høyt utdannede, men heller arbeiderklasse, kunne jeg undersøkt 

deres syn på stedet, om de følte seg hjemme, hvorvidt de brukte de samme symbolske 

distinksjonene som de høyt utdannede.  
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