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Sammendrag 
 

Norge er et av de mest egalitære landene i verden. Velferdsstaten gir alle borgerne rett på en 

rekke tjenester, som utdanning og helse. Samtidig er den norske boligpolitikken preget av en 

eierlinje som favoriserer det å eie. Det er derfor ikke så mange som leier bolig i Norge, 

sammenlignet med andre vestlige- og skandinaviske land Den sosiale ulikheten har økt i 

velferdsstaten Norge de senere år, og da særlig formuesulikheten. En viktig del av denne 

økningen i formesulikhet er knyttet til eiendom, som bolig.  

 Leiemarkedet kan deles i to sektorer; det private og det kommunale. I Oslo leier om 

lag 3 prosent av husholdningene en kommunal bolig. Disse anses som vanskeligstilte på 

boligmarkedet og er en marginalisert gruppe av samfunnet. I denne oppgaven undersøker jeg 

denne gruppen nærmere. Jeg har gjennomført 9 intervjuer med kommunale leietakere på 

Torshov i Oslo, med botid på lenger enn fem år. De første forskningsspørsmålene jeg har er:  

 Hvordan oppleves det å leie kommunal bolig i et land hvor majoriteten eier egen bolig? På 

hvilken måte forholder kommunale leietakerne på Torshov seg til dette, og hvordan kommer 

det til uttrykk? 

 Jeg benytter Goffmans teori om stigma. Jeg benytter hans aktør-nære begrepsapparat 

for å undersøke hvordan informantene ser seg selv knyttet til forventningen om å eie. 

Informantene er klar over at det er en forventning til å eie. Likevel har de fleste ingen 

problemer med å fortelle til andre de ikke kjenner at de leier kommunal bolig. Dette kan ses i 

sammenheng med hvem de omgås og identifiserer seg med. Flere av informantene utøver 

allikevel det Goffman kaller informasjonskontroll, de holder tilbake informasjonen om at de 

leier kommunalt i visse sosiale settinger. Dette viser hvordan de manøvrerer forventinger ut i 

fra identitetsforståelse, og det ikke er helt sosialt uproblematisk å leie kommunal bolig.  

 Kommunale leietakere kan ikke velge fritt hvor de vil bo. Denne ufriheten i flyttevalg 

gjør at man ikke kan velge nabolag på samme måte som de med råd til å eie bolig kan. Dette 

kan også påvirke ens identitetsforståelse, når man bor i områder med mange andre 

kommunale leietakere. Torshov er det området i Norge med tettest konsentrasjon av 

kommunale boliger. I oppgavens andre analysekapittel stiller med utgangspunkt i dette 

følgende forskningsspørsmål: Hvordan opplever kommunale leietakere med lite autonomi i 

egne flyttevalg stedet de bor? Hvordan har det innvirkning på stedstilhørighet og bruk av 

nærmiljøet? 



	VIII	

Opplevelsen av Torshov varierer for ulike informanter, men de fleste føler seg veldig knyttet 

til stedet. Noen fikk reaksjoner fra andre på at de bodde på Torshov, det var ansett av andre 

som å være et utrygt nabolag. Flere av informantene manøvrerer denne ufriheten gjennom å 

gjøre identitet gjennom det de kan gjøre noe med, som hvordan leiligheten deres er. De 

utrykker også at de bor i «den rolige» blokken, og drar skiller internt i nabolaget. 

Nærområdene, gjennom det boligsosiale arbeidet på stedet, muliggjorde også ulikt 

identitetsarbeid som å «kunne brukes til noe». Dette skapte en tilhørighet til stedet.     

 Bomiljøene på Torshov hadde for enkelte informanter blitt verre, mens andre mente 

det hadde blitt bedre med årene. Boligsosiale tiltak, som på Torshov er områderettet mot de 

kommunale gårdene der for å blant annet bedre bomiljøene, har fått økt fokus de siste årene.  

 Oppgaven viser at kommunale leietakere er klar over sin egen posisjon som 

kommunale leietakere og manøvrerer sin sosiale identitet i lys av forventinger knyttet til 

dette. Den viser videre at boligsosiale tiltak kan ha innvirkning på identitetsforståelsen til 

kommunale leietakere.  
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1 Innledning  
 

1.1 Velferdsstatens boligpolitikk 
Norge regnes for å være et av de mest egalitære samfunnene i verden. Gøsta Esping-

Andersen klassifiserte Norge, sammen med de andre nordiske landene, som å være en 

sosialdemokratisk velferdsstat (Esping-Andersen 1990). Velferdsstaten søker å gi like 

muligheter til alle, uavhengig av bakgrunn eller sosial posisjon i samfunnet. Dette kommer 

blant annet til uttrykk gjennom utdanningssystemet og i helsevesenet, for å nevne noe. De 

nordiske landene er karakterisert av lav økonomisk ulikhet, høy grad av likestilling og høy 

sosial mobilitet (Kautto 2010). Den norske velferdsstaten er universell og gir borgerne like 

sosiale rettigheter. Et godt utbygd helsevesen, utstrakte velferdsordninger av ulike slag og 

gratis utdanning skal sørge for at alle får like muligheter. Fremveksten av velferdsstaten 

regnes for å være en suksesshistorie i etterkrigstidens Norge. Men suksesshistorien kan være i 

ferd med å slå sprekker. Nyere studier viser at ulikheten øker i Norge, og det er særlig 

formuesulikheten som er utslagsgivende (Hansen og Wiborg 2018). Selv om lønnsstrukturen 

er ganske flat og progressiv skattlegging utjevner sosial ulikhet, ser formuesulikheten ut til å 

påvirke det totale bildet. Det er særlig de aller rikeste som rykker i fra (SSB 2019), men en 

viktig del av formuesøkningen kommer i form av fast eiendom, herunder boliger, og da 

særlig i de store byene.  

 Norsk boligpolitikk er basert på en eierlinje (Sørvoll 2011). Det har vært konsensus 

om eierlinjen på tvers av venstre-høyre aksen i norsk politikk siden liberaliseringen av 

boligmarkedet under Willoch-regjeringen på midten av 80-tallet. Eierlinjen er basert på det 

prinsipp at staten Norge ønsker at flest mulig skal eie sin egen bolig, og kommer til utrykk 

gjennom statlig støtte via Husbanken, høye fradrag på boliglån og andre utgifter til bolig, og 

lav boligbeskatning (Sørvoll 2011). Boligpolitikken med eierlinjen er i ferd med å utvikle seg 

til å stå i motsetning til velferdsstatens likhetsprinsipp da det har blitt vanskeligere og 

vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet (Bolig for velferd 2014). Dette gjelder alle 

de større byene i Norge, men særlig i Oslo. Å ikke eie egen bolig betyr derfor for mange tap 

av økonomisk sikkerhet og at man ikke får ta del i den verdiøkningen bolig gir i dagens 

marked. Det er derfor blitt hevdet at boligpolitikken som føres i dag kan skape ulikheter som 

blant annet kan ses i sosiale og økonomiske skiller i samfunnet. I NOUen ”Rom for alle. En 

sosial boligpolitikk for framtiden” (2011:15) kan man lese at ”[b]oligpolitikken som har vært 
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ført har jevnt over vært god. Bredden i den, og satsingen på at flest mulig skal eie sin bolig, 

har gitt folk flest mulighet til å ta del i velstandsutviklingen. For dem som ikke har tatt del i 

denne utviklingen, er terskelen inn i boligmarkedet blitt stadig høyere. Boligmarkedet er 

dermed en sentral kilde til ulikhet, noe som underbygger behovet for en styrket offentlig 

innsats” (ibid, s. 15). Politikken fører altså til et økonomisk skille mellom de som eier og de 

som ikke gjør det, og denne ulikheten øker i takt med prisstigningene. En utilsiktet 

konsekvens av dette kan kanskje sies å være de sosiale skillene som oppstår i kjølvannet av 

en sterk eierlinje i boligpolitikken og dyre boliger i Oslo.  

Alternativet til å eie er å leie. I 2019 var det 23,2 prosent av husholdningene i Oslo 

som leide bolig (SSB 2019). Den styrkede offentlige innsatsen nevnt i NOUen (2011) handler 

i hovedsak om å få folk inn på eiersiden i boligmarkedet. Her finnes det ulike offentlige 

tilbud som for eksempel startlån gjennom Husbanken, og strategier som for eksempel «leie til 

eie». Når majoriteten av husholdningene eier egen bolig i Oslo skiller man seg ut når man 

leier bolig. Her er Norge i en særstilling sammenlignet med våre skandinaviske naboland 

hvor det er langt mer vanlig å leie bolig. Gjennom boligpolitikken som føres skapes det en 

forventning i samfunnet om å eie bolig, blant annet fordi det er en lur investering i egen 

økonomisk fremtid og sikkerhet. 

De som leier bolig Norge er i mindretall sammenlignet med de som eier bolig. Men 

blant leietakere er det en gruppe leietakere som er enda mer i særstilling, nemlig de 

kommunale leietakerne som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

1.2 Kommunale boliger 
Fra 90-tallet var det en «boligsosial vending» i boligpolitikken som rettet seg mer mot 

vanskeligstilte på boligmarkedet (Sørvoll 2011a). En kommunal bolig er derfor et boligsosialt 

virkemiddel. For å kvalifisere til å leie en leilighet som kommunen eier må man ha 

utfordringer med å skaffe seg en leilighet selv på det private boligmarkedet. Årsaken til dette 

kan være på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold (NAV 2018). Rundt 

150 000 regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2014).  

I Oslo eier, drifter og forvalter det kommunale foretaket Boligbygg de kommunale 

boligene. Boligbygg Oslo KF opplyser på sine nettsider at de har over 11 000 utleieboliger 

som huser mer enn 25 000 mennesker (2019). Dette utgjør om lag 3 prosent av Oslos 

befolkning. Boligstandarden og bomiljøene er ofte dårligere i disse leilighetene enn det er i 
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andre eie- eller leieboliger (Grønningsæter og Nielsen, 2011). Fafos rapport ”Konsekvenser 

av å vokse opp under vanskelige boligforhold” (2011:16) bruker det å leie bolig som en 

indikator på vanskelige boligforhold. En del av grunnlaget for å hevde dette er nettopp på 

grunn av den sterke eierlinjen i norsk boligpolitikk som skaper et sosialt skille mellom de 

som leier og de som eier bolig (ibid, s. 7). De som leier bolig er ofte mer marginalisert enn de 

som eier sin egen bolig, og det å vokse opp i ressurssvake områder spiller en rolle for barn og 

unges videre livssjanser. Forskning på nabolagseffekter har vist at grad av ressurser og sosial 

kapital i nærmiljøet er viktige faktorer for utdanning og inntekt senere i livet (Brattbakk og 

Wessel 2017). I ressurssvake områder kan det derfor ofte være snakk om sosial isolasjon. I 

intervjuene med barnefamilier som bodde i kommunale utleieboliger i Oslo under 

undersøkelsen til Fafo (2011:16) kom det frem at de ”(…) har til dels svært dårlig 

boligstandard (forstått som dårlig vedlikehold, fukt og mugg) og bor trangt (nesten alle er 

trangbodde etter objektive kriterier). I tillegg opplever de fleste informantene i de kommunale 

gårdene at de bor i et belastet bomiljø og med et nærmiljø hvor en stor andel av befolkningen 

har dårlige levekår” (ibid, s. 8). 

 

1.3 Torshov 
De kommunale boligene i Oslo er spredt over hele byen, men det er flest i bydelene som 

ligger i øst, og da særlig i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene (Boligbygg Oslo KF 

2018). Bydel Sagene er den bydelen i Oslo som har flest kommunale boliger, rettere bestemt 

2098 boliger (ibid. 2018). De som leier en kommunal bolig har som regel liten autonomi i 

flyttevalg. Med en sterk behovsprøvd tildeling av kommunale boliger er det i praksis 

vanskelig å takke nei til en bolig som er vurdert egnet. I Oslo er det flere områder hvor det 

ligger helkommunale bygårder konsentrert til mindre geografiske områder, og i bydel Sagene 

er deler av Torshov et slikt område. Sagene er en av de dyreste bydelene å kjøpe bolig i. Mye 

av grunnen til det er en gentrifiseringsprosess som har skjedd de senere årene hvor bydel 

Sagene har gått fra å være en arbeiderklasse-bydel til å bli en bydel som i større grad preges 

av middelklassen (Ljunggren, Toft og Flemmen 2017). Middelklassen flytter inn i boligene 

som tidligere var befolket av arbeiderklassen med jobb, mens de kommunale boligene 

befolkes av personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører at det er dels 

enorme forskjeller bare ved å krysse en gate, eksemplifisert i Ljunggren, Toft & Flemmen 

(2017, s. 369) der forfatterne skriver at forskjellen i gjennomsnittsinntekt mellom det fattigste 

og det rikeste nabolaget er på over 400 000 kroner i 2009.  
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 Hvordan oppleves disse sosiale ulikhetene? Jeg vil gjennom denne oppgaven utforske 

dette nærmere. Jeg har flere forskningsspørsmål, og vil ta for meg følgende 

forskningsspørsmål først (2 av totalt 4):   

Hvordan oppleves det å leie kommunal bolig i et land hvor majoriteten eier egen bolig? På 

hvilken måte forholder kommunale leietakerne på Torshov seg til dette, og hvordan kommer 

det til uttrykk? 

 

I 2007 ble det gjort en masteroppgave av bomiljø i kommunale boliger på Torshov (Ottesen 

2007). Den gang opplevde de kommunale leietakere som deltok i studien en forverring av sitt 

bomiljø i løpet av en ti-års periode (Ottesen 2007). Mye av grunnen til dette var at det var en 

lite stabil beboermasse som skapte utrygghet da man ikke klarte å holde oversikt over hvem 

naboene var. Dårlig standard på leilighetene samt andre ytre fysiske faktorer som også spilte 

inn på hvordan informantene oppfattet bomiljøet. Siden 2007 har det vært en opptrapping av 

den boligsosiale innsatsen i utvalgte områder av Oslo. Tiltakene er ment å hindre utvikling av 

mer segregerte områder og oppnå mer inkludering og utjevning av sosial ulikhet blant 

mennesker som bor i ressurssvake områder av byen. Mye av dette arbeidet har også skjedd 

gjennom egne satsinger eller områdeløft som for eksempel i Groruddalen og på Tøyen, men 

også gjennom mer områderettede innsatser direkte på kommunale bygårder som i bydel 

Sagene. I Fafo-rapporten (2011:16) kommer forfatterne med noen råd til politisk vurdering. 

Ett av dem er at “[b]oligforhold og nærmiljøkvaliteter bør vies større oppmerksomhet i 

strategier for å hindre sosial reproduksjon av ulikhet for barn som vokser opp i inntektsfattige 

familier. Gode bomiljøer og nærmiljøkvaliteter kan være et virkemiddel for å kompensere for 

en lav ressurssituasjon i familiene” (ibid, s. 9). Områderettede tiltak som retter seg mot 

boforholdene og nærmiljøet er viktig å se i lys av hvordan identitet skapes i samhandling med 

andre og forventninger fra det samfunnet man lever i. 

 Med utgangspunkt i dette stiller jeg ytterligere to forskningsspørsmål som jeg 

besvarer i analysekapittel fem:  

Hvordan opplever kommunale leietakere med lite autonomi i egne flyttevalg stedet de bor? 

Hvordan har det innvirkning på stedstilhørighet og bruk av nærmiljøet? 

 

For å kunne si noe om dette har jeg intervjuet 9 kommunale leietakere som bor på Torshov, 

med en botid fra 5 til 18 år. Jeg vil gi en introduksjon til symbolsk interaksjonisme i 

sosiologien og Goffmans teori på identitet og stigma i teorikapittelet. Hans begrepsapparat 
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brukes i de to analysekapitlene til å belyse identitetsforståelse knyttet til å være kommunal 

leietaker på Torshov, og hvordan det virker inn på stedstilhørighet og bruk av nærmiljøet.  

I analysekapitlene vil jeg trekke studien til et makronivå gjennom å bruke forventninger fra 

samfunnet ned på mikronivå til hvordan det er knyttet til identitet hos aktørene og deres 

samhandling med andre og følelse av tilhørighet og bruk av nærmiljøet. I et mikroperspektiv 

vil også bomiljø være sentralt for forståelse av identitet og tilhørighet og hvor man gjennom 

boligsosiale tiltak prøver å utjevne ulikheten boligpolitikken gir fra makro- til mikronivå. 

Noe av kritikken som er rettet mot mikrointeraksjonisme er nettopp mangelen på å knytte 

situasjonsbestemt mikrosamhandling mellom mennesker til strukturelle 

makrosammenhenger. Ved å vise hvordan man gjør identitet i de sosiale rammene av 

forventninger i samfunnet når man samhandler med andre, ønsker jeg å si noe om 

identitetsforståelse blant en marginalisert gruppe av samfunnet og hva det har å si for 

integrering og sosial ulikhet i et egalitært samfunn. 
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2  Teori og tidligere forskning 
 

2.1 Goffman og symbolsk interaksjonisme 
Forskning på identitet favner mange fagretninger. I denne studien vil identitet ses i lys av 

symbolsk interaksjonisme. Innenfor denne teoriretningen er det å gjøre identitet viktig 

(Lawler 2014, Skeggs 1997, McKenzie 2015). Identitet er ikke noe man er, men noe man 

«gjør» (Lawler 2014). Man lager narrativer om hvem man er i samhandling med andre og det 

samfunnet man lever i. Ulike hendelser i livet er med på å skape en fortelling om seg selv og 

en opplevelse av hvorfor man er som man er og hva som har forårsaket dette. Hva som er 

med i historien om en selv sier noe om forventingene i samfunnet man lever i, og Lawler 

(2014) hevder det er middelklassen som i stor grad innehar definisjonsmakt over forventinger 

til levesett i samfunnet. Ofte opplever de som ikke følger dette levesettet å utsettes for 

stigmatisering. Erving Goffman beskriver i sin bok ”Stigma: Notes on the Management of 

Spoiled Identity” ([1963] 1990) om ulike måter å forstå stigma knyttet til identitet. Stigma 

knyttet til identitet vil i denne studien være sentralt for å forstå hvordan man gjør identitet 

som kommunal leietaker på Torshov og hvordan det er knyttet til grad av stedstilhørighet og 

bomiljø.  

Selv om Goffman selv ikke ønsket å bli plassert under en bestemt teoriretning blir 

hans teorier likevel ofte plassert under paraplyen symbolsk interaksjonisme. Ved å bruke 

symbolsk interaksjonisme kan man si noe om hvordan mennesker tolker og konstruerer 

identitet i samhandling med andre og samfunnet man lever i. Teoriretningen bygger blant 

annet på Meads arbeider om fortolkninger og roller som starter fra vi er barn. Vi lager 

narrativer som passer med forventinger fra andre og gjennom lek inntar vi roller. ”Jeg” og 

”meg” er sentrale begreper hvor man gjennom læring forstår hvordan man skal forme jeg til å 

bli meg. Dette blir en versjon av seg selv som er akseptert i samfunnet man lever (Joas og 

Knöbl 2009). 

 

2.2 Identitet og stigma som teoretisk utgangspunkt 
Erving Goffmans teorier knyttes til mikrointeraksjonismen i sosiologien. Tradisjonelt blir 

denne teoriretningen delt inn i to deler; fenomenologi og symbolsk interaksjonisme. Hvor 

fenomenologien har et mer filosofisk utgangspunkt og søker å forstå hva som egentlig ligger 

bak sosial handling og konstruksjon av mening, fokuserer symbolsk interaksjonisme i større 
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grad på hvordan man i samhandling med andre eller i sosial interaksjon konstruerer identitet 

og handling (Aakvaag 2008). På den måten er ikke identitet noe vi er, men noe vi gjør i 

samhandling med andre (Lawler 2014).  

 Goffman er opptatt av ansikt-til-ansikt samhandling. I sosial interaksjon med andre 

mener han at vi kategoriserer hverandre eller lager stereotyper, og at vi i hovedsak er med 

mennesker som er like oss selv. Vi har derfor forventninger om en viss atferd og handlinger 

som vi anser som vanlig eller normale i ulike sosiale settinger og i sosial samhandling. Det 

kan for eksempel være å ha visse meninger, uttrykksformer eller måter å oppføre seg på. 

Dette er noe vi ikke tenker så mye på eller er bevisste, hevder han, helt til noen som bryter 

med disse normsettene entrer den sosiale settingen eller sfæren. Vi blir oppmerksom på 

denne personen og ubevisst leter vi etter ulike karaktertrekk for å plassere og kategorisere 

personen. Ubevisst tillegger vi så denne personen visse egenskaper ut fra disse 

karaktertrekkene, og det er dette som, ifølge Goffman i Stigma – Notes on the Management of 

Spoiled Identity ([1963] 1990), blir personens «social identity» eller sosiale identitet.  

I møte med nye personer vektlegger vi disse egenskapene ved dem, og det blir til 

ubevisste forventninger eller krav som tillegges personens sosiale identitet i den sosiale 

settingen. På lik linje som vi ubevisst tillegger en person visse egenskaper, er vi heller ikke 

klar over forventningene vi har frem til noen ikke oppfyller dem, eller det stilles spørsmål 

ved om denne personen klarer å etterfølge de ubevisste forventingene vi har tillagt dem. De 

ubevisste forventingene, som Goffman mener vi gjør i affekt, blir så til personens virtual 

social identity. Hva denne personen faktisk har av egenskaper, hvem hun egentlig er og hva 

slags type person hun er, kaller han for personens actual social identity. Når personens 

karaktertrekk kommer til syne for oss og hun fremstår som annerledes, det er da vi 

kategoriserer personen og hun kan tillegges en uønsket posisjon. Personen reduseres med det 

fra å være en person vi anser som vanlig til å bli en vi ikke anerkjenner på samme måte som 

andre. Det er dette Goffman mener er et stigma, og det er når dette skjer, at vi degraderer 

denne nye personen, at det oppstår en diskrepans mellom personens virtual og actual social 

identity (s. 12). Goffmans poeng er at det er samhandlingen og språket i den sosiale 

situasjonen som er utgangspunktet for et eventuelt stigma og ikke karaktertrekket i seg selv. I 

noen settinger anses noe som bra, mens det samme kan ses på som dårlig i en annen. Dette 

gjenspeiler også hans teoretiske rammeverk innenfor mikrointeraksjonismen og den 

symbolske interaksjonismen spesielt. 
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2.3 Discredited og discreditable 
For Goffman er det viktig å se på hvordan man forholder seg til et stigma og hva slags 

utgangspunkt den som har det manøvrer det ut fra. Her skiller han mellom de som har et 

synlig stigma og de som ikke har det. I manøvreringen av dette må den som har et stigma ta 

noen valg. Tenker man at stigmaet allerede er kjent eller synlig med en gang i møte med nye 

mennesker? Dersom man har et stigma som ikke synes vil man også stille seg noen spørsmål. 

Tror hun at de nye menneskene hun møter ikke kjenner til hennes stigma, og at det heller 

ikke vil være synlig i møte med dem? Dette er et viktig skille for Goffman og er i det første 

tilfelle det han kaller å være i en discredited posisjon og i det siste tilfellet i en discreditable. 

I det første tilfelle er man allerede degradert i den sosiale settingen og i det andre tilfelle står 

man i fare for å bli det. For mange vil riktignok begge disse utgangspunktene for et stigma 

være aktuelle.  

Etter å ha stilt seg disse spørsmålene må man så vurdere videre hvordan man skal 

håndtere dem. Dersom man tenker at stigmaet er synlig velger man kanskje å dempe 

ubehaget man ser andre har i møte med deg som å endre eventuelle fysiske trekk som 

plasserer deg i den uønskede posisjonen dersom det er mulig, eller dekke til det man opplever 

at stigmatiserer deg. Man utøver «tension management» eller «covering». Hvis man har et 

stigma man anser for skjult og at ingen kan vite om det på forhånd kan man velge å si det 

likevel i frykt for å bli avslørt senere og med det bli degradert i den sosiale settingen, eller 

man kan velge å la være og fortsette å være akseptert og lik de andre man samhandler med. 

Man utøver da «information management» eller «passing». 

 Et stigma blir med dette noe mer enn kun et fysisk brennmerke lik ordets opprinnelse 

under romertiden. Det er også noe sosialt og Goffman definerer derfor en stigmatisert person 

som;  

(...) an individual who might have been received easily in ordinary social intercourse 

possesses a trait that can obtrude itself upon attention and turn those of us whom he 

meets away from him, breaking the claim that his other attributes have on us. He 

possesses a stigma, an undesired differentness from what we had anticipated 

(Goffman [1963] 1990, s. 15).  

 

Videre kaller han de som ikke bryter med de forventingene som er satt til en spesiell kategori 

eller sosial setting på en negativ måte for «the normals» eller de normale. De med 

definisjonsmakt i den sosiale settingen.  
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For å oppleve stigma må man altså bry seg om hva de normale forventer av en. 

Dersom man ikke bryr seg om disse forventningene tenker man kanskje at det ikke er en selv 

det er noe i veien med, men heller de normale, og stigmaet får liten effekt på 

identitetsforståelsen en har om en selv. Men dersom man faktisk deler forventningene i 

samfunnet til en viss grad og bryr seg om disse vil dette påvirke identitetsforståelsen på en 

negativ måte. Dersom man innerst inne ser på seg selv som en av de normale har man 

forventinger om å bli behandlet som alle andre. Dersom dette da ikke skjer, i kraft av de 

normales behov for kategorisering og ens egen forståelse av disse kategoriseringene, kan man 

oppleve stigmaet man har som skamfullt og at man ikke oppnår aksept fra de normale man 

identifiserer seg med. Dette mener Goffman er noe av det mest sentrale i en stigmatisert 

persons liv. Man har internalisert samfunnets forventinger og man ser deler av sin sosiale 

identitet som mangler og med det som et stigma (s. 19). Som en reaksjon på dette kan man ta 

i bruk ulike legitimeringsstrategier. 

 

2.4 Referansegrupper 
Identitetsforståelse og arbeid mot aksept henger sammen med hvem man identifiserer seg 

med, ens referansegrupper. I Stigma er Goffman opptatt av møtene med «mixed contacts» 

eller blandede kontakter som han definerer som «the moments when stigmatized and normal 

are in the same ‘social situation’, that is, in one another’s immediate physical presence, 

whether in a conversation-like encounter or in the mere co-presence of an unfocused 

gathering» (Goffman [1963] 1990, s. 23). Disse møtene kan gi ulike utslag. Den stigmatiserte 

kan for eksempel basere sin fremtoning ut fra hvordan han tror de normale har kategorisert 

ham og hvilke forventinger som følger med denne kategoriseringen. Man kan velge å følge 

forventingene eller man kan bryte med dem. For noen vil sistnevnte uttrykkes gjennom å for 

eksempel sjokkere de man samhandler med (s. 29). Man kan også prøve å unngå disse 

møtene for ikke å utsettes for stigmatisering.  

I søken etter aksept vil et annet alternativ være å omgås de som er lik deg selv, det 

Goffman kaller «the own» eller ens egne, eller som aksepterer ditt stigma, som han kaller 

«the wise» eller de vise. De vise, er godkjente medlemmer som ikke deler stigmaet men som 

aksepterer det. Gjennom å omgås mennesker som er i samme situasjon eller hvor man 

opplever å bli akseptert oppstår det heller ikke en diskrepans mellom «virtual» og «actual 

social identity» og man er ikke en person som er discredited og ansett som annerledes eller 

mindre verdt i forhold til andre. 



	 23	

 De som innehar det samme stigmaet har også ofte samme erfaringer knyttet til den 

situasjon og posisjon som stigmaet setter dem i. Med det kan de ha samme 

identitetsforståelse eller hva Goffman kaller «moral career». Opplevelse av endringer i ens 

identitetsforståelse går gjennom noen faser, hevder Goffman. I den første fasen lærer man og 

internaliserer forventingene fra andre, de normale, og på den måten får en følelse av hvordan 

det vil være ha et stigma. Den andre fasen oppleves som en mer dyptgående forståelse av det 

å bli klar over at man har et stigma. Nå blir man i tillegg klar over hva slags konsekvenser det 

kan ha for deg. «The timing and the interplay of these two initial phases of the moral career 

form important patterns, establishing the foundation for later development, and providing a 

means of distinguishing among the moral careers available to the stigmatized» (Goffman 

[1963] 1990, s. 45).  

Hvordan og når i livet man blir utsatt for stigmatisering har mye å si for hvordan man 

ser seg selv og sosialiseringen til samfunnet. Om man ser seg selv som discredited, 

discreditable eller som en normal. Og hvem som er ens referansegruppe og hvordan man 

forholder seg til å komme i en situasjon hvor de man identifiserer seg med ser på den som en 

stigmatisert person. De man nå har som referansegruppe er ikke nødvendigvis noen man har 

identifisert seg med og bytte referansegruppe til hva som nå er ens egne kan være vanskelig å 

akseptere. (s. 50) «Given the ambivalence built into the individual’s attachment to his 

stigmatized category, it is understandable that oscillations may occur in his support of, 

identification with, and participation among his own» (Goffman [1963] 1990, s. 51). 

Samtidig kan det virke som en slags øyenåpner og man ser sitt nye liv gjennom gamle 

forestillinger eller forventinger. Man får en innsikt i at de som har et stigma også kan være 

normale personer som alle andre og i møte med sin gamle referansegruppe gi en bredere 

innsikt i dette. (s. 54). 

2.5 Informasjonskontroll som legitimeringsstrategi 
Selv om man kan få en ny innsikt gjennom å være eller å bli stigmatisert vil man likevel i 

enkelte situasjoner prøve å kontrollere den informasjonen man gir om sitt stigma dersom 

dette er mulig. I denne sammenheng er det snakk om en discreditable sosial identitet og ikke 

en discredited hvor man ikke kan kontrollere informasjonen på samme måte. I de sosiale 

settingene hvor det ligger føringer til visse forventinger og du selv deler disse forventingene, 

men vet at du ikke kan innfri dem gjennom ditt stigma, ønsker du å kontrollere at dette blir 

kjent. Du forteller ikke om det og opprettholder dermed forventingen om deg, om ikke på 

falske grunnlag, og du utøver informasjonskontroll eller «passing». Passing er «(...) the 
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management of undisclosed discrediting information about self (...)» (Goffman [1963] 1990, 

s. 58). 

 Sosial informasjon er det Goffman kaller all informasjon en person har om en selv 

som ulike karakteristikker samt kroppslig og verbal informasjon man gir fra seg, og som 

oppfattes av andre man møter. Symboler avslører sosial informasjon og kan for eksempel 

være politiske buttons eller en giftering. Symbolene komplimenterer den sosiale 

informasjonen vi utstråler og gir de vi møter et mer komplett bilde i en 

kategoriseringsprosess. Informasjon gitt gjennom symbolene kan igjen gi oss en status. Dette 

blir da statussymboler eller prestisjesymboler. Motsatt kan det også være et stigmasymbol. 

Disse symbolene kan degradere en persons identitet dersom de bryter det man forventer av 

personen. Arr etter nålestikk kan for eksempel vitne om at man har vært rusavhengig, eller 

dersom man prøver å skjule en dialekt eller sosiolekt i visse situasjoner for så å glemme seg 

bort kan avsløre en annen bakgrunn enn det man prøver å utgi seg for å ha.  

Alle disse symbolene er med på å avsløre sosial informasjon om en persons identitet. 

Når informasjonen gir positive assosiasjoner i forhold til forventingene kan det kalles 

«points», og når det gir negative assosiasjoner kan det kalles «slips». Et annet poeng for 

Goffman når det kommer til sosial informasjon handler om de man omgås. «The issue is that 

in certain circumstances the social identity of those an individual is with can be used as a 

source of information concerning his own social identity, the assumption being that he is 

what the others are» (Goffman [1963] 1990, s. 64). Med dette menes at hvordan man 

håndterer sosial informasjon om en selv må ses i sammenheng med hvordan man håndterer å 

bli sett sammen med spesielle andre. 

 

2.6 Grad av synlighet 
Stigma må også ses i sammenheng med hvor synlig det er, og synlighet må ses i forhold til 

tre faktorer. For det første må synligheten av et stigma skilles fra dets «known-about-ness». 

Et stigma kan være synlig med en gang man ser personen men det kan også henge sammen 

med om vi kjenner til personen og dens historie fra før. Denne kunnskapen om en person kan 

vi ha fått innsikt i gjennom å ha hørt det fra andre, men det kan også være at vi har møtt 

personen tidligere når stigmaet var mer synlig. Den andre faktoren man må skille på er hvor 

mye plass stigmaet tar av samhandlingsflyten. Når for eksempel en som stammer snakker 

rettes oppmerksomheten i stor grad på at han nettopp gjør det og ikke hva som blir sagt. Den 

tredje faktoren i forhold til synlighet handler om at i enkelte interaksjonssfærer kan stigmaet 
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spille en større rolle enn den gjør i andre sfærer vi interagerer i. Goffman nevner det å være 

stygg som noe som ikke hindrer personen fra å gjøre det den skal, men som andre kan henge 

seg opp i eller som kan gjøre dem ukomfortable siden de synes det er ukomfortabelt å se på. 

Dette kan gjøre at man ikke får jobben som «ansiktet utad» for eksempel, selv om personen 

er mest kvalifisert til å gjøre oppgavene som kreves i jobben.  

Spørsmål rundt hvor synlig et stigma er må derfor ses i sammenheng med hvor kjent 

stigmaet er fra før, dets «known-about-ness», hvor mye plass det tar av samhandlingsflyten 

og synlig fokus det har i samhandlingen. Likevel vil det alltid være noen som har en bredere 

erfarings- eller kunnskapsbasert innsikt som gjør de i stand til å avsløre en person ut fra ulike 

tegn, eller sosial informasjon de utstråler. En lege vil for eksempel kunne se symptomer på at 

en person har en sykdom som ikke nødvendigvis er synlig for allmenheten. 

 

2.7 Personlig identitet 
Hittil har kontakten med andre forutsatt at man ikke kjenner personene personlig som man 

møter, og hvordan det legger føringer på avsløringer av og det å holde tilbake sosial 

informasjon om trekk ved ens identitet som er stigmatisert. I møte med personen man ikke 

kjenner lager man, som nevnt, stereotyper som man kategoriserer personer inn i. I møter med 

personer man kjenner viskes disse stereotypene mer ut og man får et bilde av personens 

kvaliteter på en annen måte som heller vekker forståelse og sympati. Jo mer man er sammen 

normaliseres også stigmaer man måtte ha, og grensene for hva man anser som normalt viskes 

ut. Goffman hevder at de som for eksempel jobber i butikker i nærheten av en psykiatrisk 

anstalt vil ha høyere toleranse for hva som anses som normal oppførsel. Disse personene blir 

mer vant til å se ting andre ikke ser og det blir derfor mer normalt for dem. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at man godtar eller tenker at det er normalt. Man plasserer disse personene 

likefullt inn i kategorier med dertil forventninger. (S.70). Noens kone er å være ett medlem 

av denne kategorien. Likevel er det sosialiserte og standardiserte forventinger om hvordan 

man skal være en kone selv om man kjenner denne personen personlig. Som at man skal ta 

seg av huset, føde barn osv. Man kan være en bra eller dårlig kone, og dette er man i forhold 

til de standardiserte forventningene. 

 Problemer med å håndtere eller manøvrer ens stigma påvirkes altså av om den 

stigmatiserte er kjent for de normale eller ikke. Det kan være vanskeligere å fortelle familie 

og venner om et stigma enn det er å fortelle det til en lege eller andre man ikke kjenner. For å 

beskrive hva som gjør at man påvirkes av relasjonene til de andre må man derfor vite hva 
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personlig identitet er. Personlig identitet er det som gjør deg unik, det kan være «positive 

marks» eller «identity pegs». Det kan være bildet man har av hvordan denne personen er eller 

kunnskap om personens posisjon i en gruppering. Det kan også være fingeravtrykk som kun 

en person har, noe som gjør oss unik, men det er også noe som gjør oss lik alle andre siden 

alle har fingeravtrykk. En annen ide er kroppslige kjennetegn som skiller seg fra andre. Man 

kan kjenne igjen ansiktet men ikke vite navnet. 

«By personal identity, I have in mind only the first two ideas – positive marks and 

identity pegs, and the unique combination of life history items that comes to be 

attached to the individual with the help of these pegs for his identity. Personal 

identity, then, has to do with the assumption that the individual can be differentiated 

from all others and that around this means of differentiation a single continuous 

record of social facts can be attached, entangled, like candy floss, becoming then the 

sticky substance to which still other biographical facts can be attached. What is 

difficult to appreciate is that personal identity can and does play a structured, routine, 

standardized role in social organization just because of its one-of-a-kind quality» 

(Goffman [1963] 1990, s. 74-75).  

 

Ved å kjenne din personlige identitet kjenner man også historien din, eller biografien din som 

Goffman kaller det. Dette blir spesielt viktig i manøvrering av informasjonskontroll i møte 

med andre, og spesielt i mixed contact-møter hvor man potensielt står i fare for å bli avslørt 

av de som kjenner historien din.  

 

2.8 Oppsummering 
I denne studien vil diskrepansen mellom ubevisste forventinger fra samfunnet som tillegges 

personer i sosiale møter med nye mennesker, mixed contacts, nemlig personens virtual social 

identity, og de egenskapene en person faktisk har, actual social identity, være sentralt da det 

er i dette skjæringspunktet Goffman mener et stigma oppstår. Om man så opplever dette som 

en uønsket annerledeshet vil måten man håndterer det på være interessant i forhold til 

identitetsforståelsen, eller the moral career, til den stigmatiserte personen. Hvem man 

identifiserer seg med, ens egne eller de normale, og hvordan dette kommer til uttrykk 

gjennom grad av informasjonskontroll hos en discreditable person kan si noe om i hvilken 

grad man deler felles verdier i det samfunnet man lever i, og hvordan det virker inn på 

integrering og følelse av tilhørighet til det samme samfunnet.  
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2.9 Territoriell stigmatisering 
I denne studiens andre del er det stedet informantene bor som analyseres i forhold til 

identitetsforståelse og stedstilhørighet. I den forbindelse er det relevant å nevne Loïc 

Waquant og hans teori om territoriell stigmatisering som er et av seks kjennetegn ved et 

område som anses som utsatt, fremsatt i Urban Outcasts (2007). Han beskriver begrepet selv 

som  

 

«The concept of territorial stigmatization weds with Bourdieu’s theory of ‘symbolic 

power’ Goffman’s model of the management of ‘spoiled identity’ to capture how the 

blemish of place impacts the residents of disparaged districts, the surrounding 

denizens and commercial operators, street-level public bureaucracies, specialists in 

cultural production (such as journalists, scholars, and politicians), and state officials 

and policies» (Waquant et. al. 2014, s. 1270). 

 

Her gjør han en syntese av Bourdieus symbolsk makt i form av «performative nomination» 

og Goffmans «discrediting differentness» som sammen er det han kaller territoriell 

stigmatisering. Han forklarer at hvor «Bourdieu works from above, following the flow of 

efficient representations from symbolic authorities such as state, science, church, the law, and 

journalism, down to their repercussions upon institutional operations, social practices, and the 

self; Goffman works from below, tracing the effects of procedures of sense-making» 

(Waquant 2014, s. 1272-12739). På den måten mener han at disse to utgangspunktene for 

teori utfyller hverandre og passer bedre til å analysere nyansene knyttet til identitet og stigma 

og dynamikkene mellom dette til nabolag og stedet det utspiller seg. I denne senere 

publikasjonen (2014) viser han også hvordan han gjennom et samarbeid med andre forskere 

på tvers av landegrenser kan benytte denne teorien til flere land med ulike utgangspunkt og 

samfunnsstrukturer, noe som kritikken mot hans teori har vært rettet mot da hans 

utgangspunkt var «Black belt» gettoen i Chicago og banlieurs i Paris. 

Selv om han mener at teorien kan brukes til andre områder med andre utgangspunkt 

har det likevel vært vanskelig å overføre slike teorier til norske eller skandinaviske forhold da 

det som kjenner disse landene er en sterk tilstedeværelse av en velferdsstat som fremmer en 

sosial poltikk mot marginaliserte sammenlignet med andre land. Egalitet er også en viktig del 

av kulturen for de skandinaviske landene, og et likhetsideal står sterkt i samfunnsstrukturene 

(Jensen og Christensen 2012). Dette har også gjort det vanskelig å sammenligne med andre 
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land hvor det i mindre grad er et sikkerhetsnett i form av ulike velferdsgoder og hvor det er 

større klasseskiller enn man kan snakke om i Skandinavia.  

Jeg vil derfor i denne studien isteden for å bruke Waquants teori om territoriell 

stigmatisering, heller se på Torshov slik Jensen og Christensen (2012) har gjort i en studie av 

et område øst i Ålborg. De kommer med en innvending mot Waquants teori om territoriell 

stigmatisering hvor de mener det i hans teori legges for like vekt på aktøren og at Goffmans 

arv blir satt noe i skyggen av Borurdieus strukturtunge tilnærming til depriverte områder og 

nabolag, selv om han selv mener han gjennom å bringe Bourdieu og Goffman sammen 

utfyller de hverandre inn i en helhetlig teori om utsatte nabolag. Isteden mener Jensen og 

Christensen (2012) det er viktig å se på hvorvidt beboerne i et boligområde med utfordringer 

internaliserer stigma og fordommene mennesker som ikke bor der har til stedet. De viser at 

de som bor der i stor grad utøver «empowerment» og står opp for nabolaget sitt i motsetning 

til å internalisere stigmaet. Å bruke Goffman mener de også passer bedre i en skandinavisk 

kontekst, selv om Waquant mente man kunne overføre hans teori også her, hvor det er en 

sterk tilstedeværende velferdsstat og et egalitært ideal om likhet og fokus på vanskeligstilte i 

samfunnet. De presiserer likevel at ikke statlig intervensjon eller strukturer kan ha en 

innvirkning på menneskene som ulike tiltak er rettet mot, lik Waquants teori foreslår. At det 

kan oppleves som mer stigmatiserende å ha ulike tiltak rettet mot nabolaget enn det oppleves 

som å gange. Lik studien til Jensen og Christensen (2012) var det mye av det samme som 

informantene i denne studien uttrykte og det blir derfor bedre å bruke denne måten å se 

stigma til stedet på istedenfor en mer strukturorientert innfallsvinkel. 

Selv om det er bedre å se til studier fra andre skandinaviske land skiller riktignok 

Norge seg noe ut også fra våre naboer som Sverige og Danmark, hvor Jensen og Christensens 

(2012) studie er fra. I Norge har vi i mindre grad har like segregerte områder med 

marginaliserte mennesker enn det som er mer tilfelle i Sverige og Danmark. Likevel har man 

i Danmark og Sverige en større andel av befolkningen som leier boligene sine. På den måten 

kan man si at de konsentrerte områdene i indre by av Oslo med kommunale boliger, kanskje 

er mer synlig enn det disse områdene er i de andre skandinaviske landene. De er mer blandet 

som leietakere, samtidig som det er områder som er mer isolert gjerne i utkantene av byene 

med mer marginaliserte mennesker. På den måten kan nettopp aktørperspektivet være bedre i 

en norsk kontekst da områdene ikke er geografisk segregert på samme måte som er tilfelle i 

våre naboland, samtidig som man kan tenke at det å da bo i et område med konsentrasjon av 

kommunale boliger i Oslo indre by kan oppleves som mer iøyenfallende enn dersom man bor 

mer isolert. Aktørperspektivet gir innblikk i om beboerne i de kommunale blokkene på 
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Torshov har internalisert et stigma knyttet til å bo i et område med mange kommunale boliger 

og hvordan det vises i håndteringen av denne informasjonen.  

 

2.10 Tidligere forskning 

2.11 Stigma blant leietakere i Norge 
Hvor Goffman opererer med to begrepspar knyttet til stigma, discredited og discreditable, har 

Vassenden og Lie i «Telling Others How You Live—Refining Goffman’s Stigma Theory 

Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation» (2013) supplert 

Goffmans begrepspar med hva de kaller «multiple stigmas» eller flere stigma. De hevder 

Goffman overså i sin forskning at personer kan utsettes for eller inneha ulike former for 

stigma i sitt liv hvor ens «master stigma», eller hovedstigma, anses som det som kan skade 

ens identitetsforståelse (moralske karriere) mest og hvor det derfor blir mest viktig å utøve 

informasjonskontroll i møte med andre. Andre stigma en måtte ha regnes som «secondary 

stigmas», eller annenrangs stigma, og blir derfor mindre skamfullt i forholdt til det som 

karakteriseres som et «master stigma», og man har ikke nødvendigvis et like stort behov for å 

kontrollere informasjonen om disse stigmaene. Goffman er inne på noe av det samme når han 

snakker om «covering», eller tildekking, som en teknikk i å ha informasjonskontroll. Han 

mener at noen som benytter en slik strategi velger å gi informasjon om noe som anses mindre 

stigmatiserende og på den måten holde tilbake informasjon om det som anses som mer 

stigmatiserende i samfunnet. 

 I studien sammenligner de ulike grupper av leietakere på det private og det 

kommunale boligmarkedet i to større norske byer, Oslo og Stavanger, i forhold til opplevd 

stigma og bosituasjon. De har kategorisert informantene i tre grupper; «Flyktningfamilier», 

«Mennesker med rusavhengighet og/eller mentale problemer» og «Déclassé», hvor det i 

hovedsak er de med rusavhengighet og/eller mentale problemer som leier kommunalt mens 

de to andre grupperingene er en blanding av leieforhold men hvor de fleste leier privat.  

De finner at de som leier privat i større grad enn de som leier kommunalt utøver 

informasjonskontroll i ulike situasjoner, og hevder mye av grunnen til dette handler om at de 

som leier kommunalt i tillegg til å ha et stigma knyttet til bosituasjon også har et annet stigma 

som oppleves mer stigmatiserende. Å leie en kommunal bolig blir for mange av disse 

informantene et «secondary stigma», mens det å for eksempel være rusavhengig eller ha 

mentale problemer kan fremstå som et «master stigma». De har derfor ikke problemer eller 

vegring for å fortelle at de leier av kommunen. For mange kan det heller fremstå som noe 



	30	

positivt. De er stabile nok til å leie en kommunal bolig og skiller seg dermed positiv ut fra de 

som ikke håndterer dette. Her trekker forfatterne også frem referansegrupper som et poeng i 

bruk av informasjonskontroll. Mange av de som har hatt et liv og karriere på siden av 

samfunnets lover og normer har også en referansegruppe som er lik deres eget liv. Man 

identifiserer seg med de som har levd det samme livet og som er i samme situasjon som dem, 

det Goffman kaller ens egne, og er i lite kontakt med andre som ikke har levd det samme 

livet, som han kaller de normale. Mange var dermed ikke i en discreditable posisjon i forhold 

til referansegruppen, men var heller discredited i forhold samfunnet etter et langt liv med for 

eksempel rusavhengighet som var synlig for andre. 

Det at det var de private leietakerne, og ikke de kommunale, som opplevde mest skam 

og dermed utøvet mer informasjonskontroll om sin bosituasjon i møte med andre overrasket 

forfatterne. Å leie privat, riktignok som en midlertidig løsning, er i utgangspunktet et mykere 

stigma å ha enn det er å leie kommunalt, hevder forfatterne. Likevel opplevde de private 

leietakerne å være i en posisjon hvor deres identitet potensielt kunne bli discredited av 

referansegruppen. Vassenden og Lie hevder mange av de som leide privat i større grad 

identifiserte seg med boligeierne og resten av samfunnet enn det flesteparten av de som leide 

kommunalt gjorde, og på den måten var boligeierne deres referansegruppe og det å leie privat 

var discreditable, og ble deres «master stigma» som de ønsket å kontrollere informasjon om 

til andre. 

Studien introduserer med dette nye undergrupper av dikotomien discredited og 

discreditable til Goffman med «master» og «secondary» stigma, og viser også at styrke på 

stigmaene, hardt og mykt, spiller en rolle for hva som vektlegger hos de som utøver 

informasjonskontroll og i hvilken grad dette gjøres. Dette gjelder både for de som er i en 

discredited og en discreditable posisjon og gjelder også når man er i kontakt med de som ikke 

er ens referansegruppe. Gradene av styrke på stigmaene, hvordan dette kategoriseres hos den 

enkelte, uavhengighet om man har et synlig eller usynlig stigma, og hvordan dette påvirker 

grad av informasjonskontroll i møte med egen referansegruppe eller når man er kontakt med 

de som ikke er det, er noe Vassenden og Lie vektlegger i deres gjennomgang av Goffmans 

Stigma. De oppfordrer til videre forskning og foreslår at det bør ses på ulike stigmatiserte 

grupper og sammenligne disse for å videreføre Goffmans teorier ytterligere.  
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2.12 Boligsosiale tiltak og nabolagets betydning i 

sosiologien 
Bomiljøene i kommunale bygårder har historisk sett vært ansett som dårlige. Selv om det er 

mange forskjellige mennesker som bor kommunalt er det likevel en marginalisert gruppe 

mennesker som leier av kommunene, og det er ofte en opphoping av levekårsutfordringer 

konsentrert til mindre geografiske områder. I 2007 undersøkte en masterstudent hvordan de 

kommunale leietakerne opplevde bomiljøet sitt (Ottosen 2007). Hun fant ut at beboerne 

opplevde en forverring i løpet av en ti-års periode, og mye av grunnen til det var blant annet 

liten stabilitet i beboersammensetning og ytre fysiske forhold som for eksempel nedslitte 

leiligheter. I de senere år har innsatsen på feltet økt, selv om denne måten å arbeide på startet 

allerede på 1990-tallet. Boligsosialt arbeid deles gjerne opp i individrettede boligøkonomiske 

virkemidler og boligsosiale virkemidler. Førstnevnte kjennetegnes med økonomisk 

etableringsstøtte, bostøtte og startlån. De boligsosiale virkemidlene er gjerne rettet mer mot 

tiltak som skal fremme felleskap, eierskap og trygge sosiale rom. Det er de boligsosiale 

virkemidlene som vil være interessant i denne studien. 

 Områdesatsing, områdeløft og områderettede tiltak er alle en del av de boligsosiale 

virkemidlene og har blant annet funnet sted i Groruddalen, på Tøyen og på Torshov. I 201x 

var bydel Sagene nominert til Husbankens pris for boligsosialt arbeid med sin 

«Samvirkemodell». Kjernen i modellen handler om at alle kommunale leietakere har noe å 

bidra med. Det er derfor blitt jobbet målrettet for å skape rom for å sammen kunne bidra til 

bedre bomiljøer. Gjennom arbeid med boligsosiale virkemidler ønsker man å utjevne sosial 

ulikhet basert på bosted. Spesielt viktig blir kanskje dette arbeidet i bydelen Sagene som har 

flest kommunale boliger og som samtidig er en av de dyreste bydelene å kjøpe bolig i. De 

sosioøkonomiske forskjellene er med det store innenfor samme bydel. 

 

2.13 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for de teoretiske utgangspunktene som vil danne 

grunnlaget for den videre analysen. Jeg har kort presentert mikrointeraksjonisme og 

symbolsk interaksjonisme som Goffman er en representant for og hvordan identitet ses på i 

denne teoriretningen. Goffmans teoretiske rammeverk i Stigma – Notes on the Management 

of Spoiled Identity er særlig sentralt for analysen i studien, og dette rammeverket har derfor 

blitt grundig gjennomgått. Det er spesielt de ubevisste egenskapene og forventingene som 



	32	

tillegges personer og deres håndtering av dette som er interessant i lys av kommunale 

leietakers opplevelse av stigma og identitetsforståelse. Hvem man identifiserer seg med og 

anser for ens referansegrupper er også sentralt i sammenheng med grad av stedstilhørighet og 

opplevelse av boligsosiale tiltak. 

Deretter har jeg presentert nyere forskning på opplevd stigma blant leietakere 

gjennom Vassenden og Lies (2013) studie fra to større norske byer, Oslo og Stavanger. Her 

suppleres Goffmans begrepsapparat med to nye begreper. Til slutt har jeg gjort rede for 

boligsosialt arbeid og dets betydning for de kommunale bomiljøene. 
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3 Metode og data 
 

Jeg ønsket med denne studien å få innblikk i informantenes opplevelse av bosituasjon og 

bosted, sett i lys av en egalitær kultur i samfunnet og en boligpolitikk med en sterk eierlinje. 

Med dette som utgangspunkt var jeg nysgjerrig på om det kunne ha noe å si for 

identitetsforståelsen til informantene at de bodde kommunalt. Opplevde de det 

stigmatiserende å bo på denne måten? Kunne det si noe om tilknytning til samfunnet og en 

samfunnsforventing om å eie bolig? Jeg lurte også på hvordan de opplevde å bo på et sted 

med konsentrasjon av kommunale boliger. Var dette noe de opplevde som stigmatiserende? 

Kunne det ha innvirkning på identitetsforståelse, tilknytning til stedet og bruk av nærmiljøet?  

 Jeg ønsket med andre ord å si noe om hvordan informantene forstod og «gjorde» 

identitet i samhandling med andre, og gjennom samfunnsforventinger. Ut fra det var det 

naturlig å velge en kvalitativ metodisk tilnærming til disse spørsmålene. Det er informantenes 

opplevelse av et sosialt fenomen jeg ønsker å belyse, og det var derfor naturlig å velge en 

kvalitativ metodisk tilnærming (Thagaard 2009). Jeg har benyttet dybdeintervjuer som 

metode for å kunne nærme med dette. 

Jeg vil i dette kapitlet gjøre rede for de metodiske valgene som er tatt gjennom 

prosjektet. Jeg vil også gi innsyn i fremgangsmåte og vurderinger i forskningsprosessen som 

omhandler rekruttering, intervjusituasjonen, forskerrollen, transkriberingen. Kort sagt, veien 

frem til et analysegrunnlag. 

 

3.1 Forskningsintervjuet som metode 
3.1.1 Forforståelse og forskerrollen 
Som kommunal leietaker er man vanskeligstilt på boligmarkedet og anses som en 

marginalisert gruppe av samfunnet. Thagaard (2009) skriver at intervjuundersøkelse egner 

seg spesielt godt til informasjon om marginaliserte grupper i samfunnet. 

Intervjuundersøkelser kan vise informasjon om selvforståelse og synspunkter til de som 

intervjues, og «(..) kan fortelle om hvordan de opplever sin livssituasjon, og hvordan de 

forstår sine erfaringer» (Thagaard 2009 s, 13). Ut fra dette var det naturlig å velge 

dybdeintervju for informasjon om informantenes opplevelser av temaet med en semi-

strukturell form. 
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I symbolsk interaksjonisme, som er det teoretiske utgangspunktet i denne studien, er 

samhandling mellom mennesker viktig for konstruksjon av mening. Man skaper kunnskap i 

samhandling med andre, og forskningsintervjuet er derfor en «mellommenneskelig 

(interpersonell) situasjon» (Kvale og Brinkmann 2009, s. 51). Hva slags utgangspunkt man 

har som forsker, om man ser på intervjuet som kunnskapshenting eller 

kunnskapskonstruksjon, er viktig å tenke over i en intervjusetting (ibid 2009). Selv om dette 

er to idealtyper, er hvordan man oppfatter, responderer og tolker informasjonen informanten 

uttrykker viktig for hva man ønsker å belyse. Brinkmann (2009) poengterer at det ikke 

nødvendig er to adskilte måter å se informasjon på, men at det er viktig å være klar over hva 

man tar med seg inn i en intervjusituasjon. 

Andre forforståelser kan også tas med inn i en intervjusituasjon. Hva slags erfaringer 

du har med det studieområdet eller tema du studerer kan gi en innsikt, men det kan også gjøre 

deg «blind» for ting andre som ikke har denne erfaringen eller kunnskapen har. Man kan også 

gå inn i en intervjusituasjon med en forforståelse for enkelte grupper gjennom for eksempel 

media. Dette er ofte tilfelle for bosituasjoner for kommunale leietakere. Med jevne 

mellomrom er det ulike medieoppslag om hvordan der er å bo i en kommunal bolig, og ofte 

fremstilles boforholdene som dårlige. Det samme sier ulik forskning som viser at 

boforholdene til mange som leier en kommunal bolig er verre enn andre former av 

bosituasjoner og at bomiljøene ofte er dårlige, belyst blant annet gjennom Grønningsæter 

(2011) og Ottesen (2007). 

I mitt tilfelle har jeg jobbet med kommunale boliger tidligere. Selv om jeg ikke gjør dette 

lenger har arbeidsforholdet gjort at jeg har noe kunnskap på feltet før jeg begynte med dette 

prosjektet. Dette gjorde at jeg måtte være ekstra bevisst denne kunnskapen gjennom 

informasjonen som kom frem i intervjuene og i senere analysering av denne. Fordelen var at 

jeg kjente til en del begreper og praktisk gang i for eksempel hvem som tildeler kommunale 

boliger, hvem man som kommunal leietaker betaler husleie til og hva for eksempel bostøtte 

er. Det gjorde kanskje at jeg lettere kunne stille oppfølgingsspørsmål der det var aktuelt. 

Faren med å ha en forforståelse om det man studerer er at det kan være en fare for at 

informasjon går tapt ved at man kanskje ikke alltid tenker over ting man kan noe om som 

informasjon. Det kan gjøre at man for eksempel ikke stiller oppfølgingsspørsmål der andre 

kanskje ville ha gjort det, eller ikke oppfatter reaksjoner eller uttrykk på samme måte fordi du 

er vant til å se det eller kanskje har hørt om det før. Ved å være dette bevisst og reflektere 

mye rundt denne bakgrunnskunnskapen gikk jeg inn i intervjuene med dette i bakhodet. På en 
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annen side går forskere sjelden inn i et prosjekt med helt objektive forutsetninger, og dette er 

som regel heller ikke ønskelig. 

 Det at jeg kunne litt om gangen i for eksempel ulike byråkratiske ting, gjorde kanskje 

også at det ble litt mer flyt i samtalen og at jeg var mer avslappet i intervjusituasjonen.  

For å nærme meg spørsmålene jeg hadde i studien, og uten å gå inn i prosjektet med 

en antagelse om utfallet, var det derfor viktig å hele tiden være bevisst min rolle og stille 

åpne spørsmål. Dette også spesielt fordi temaet for studien kan oppleves som personlig, og at 

det da er viktig at informanten føler seg fortrolig i situasjonen. Dette gjorde det også viktig i 

forhold til å være bevisst rollen som forsker og utfordringer i forhold til asymetriske 

maktforhold intervjusituasjon kan gi. Jeg ønsket derfor at intervjuene skulle være mer som 

samtaler hvor man følte at man kunne snakke fritt om opplevelser man måtte ha om temaet, 

og tanker rundt sin bosituasjon uten å føle seg forsket på. I «Bygården» (2018), en bok 

kommunale leietakere på Torshov, får vi et innblikk i hvordan forfatterne måtte bruke mye 

tid på å vinne tillit blant de som bodde der. Dette var også tilfelle i rekrutteringsprosessen til 

denne studien. 

 

3.2 Rekruttering 
Rekrutteringsprosessen var lang og tok mye tid, og jeg har hatt kontakt med mange 

forskjellige personer i løpet av denne prosessen. Mange av de jeg har hatt kontakt med jobber 

i bydel Sagene, men jeg har også hatt kontakt med personer i ulike interesseorganisasjoner og 

andre som har gjort lignende arbeid på temaet. I «Bygården» (2018) kan man lese om 

forfatternes utfordringer med å få innpass blant de kommunale leietakerne i startfasen av 

bokprosjektet. Det samme opplevde jeg i dette prosjektet. Min tid til å rekruttere var 

riktignok noe begrenset og jeg skjønte etterhvert at jeg måtte modere antall informanter til 

utvalget da tiden begynte å gå fra meg. Jeg endte til slutt opp med 9 intervjuer. Jeg opplevde 

flere ganger at personer ikke dukket opp til avtalte intervjuer. Jeg opplevde også at en møtte 

opp til intervjuet, men trodde det handlet om noe annet og valgte derfor å ikke delta. Dette 

var spesielt en utfordring ved å være avhengig av å rekruttere informanter fra en tredjepart 

over mail eller lignende. Jeg gikk derfor etterhvert bort fra å være avhengig av en tredjepart 

på denne måten, og startet et mer aktivt arbeid med å bli kjent med folk på et bydelslokale 

hvor flere kommunale leietakere møttes.  

Utvalgskriteriet fant jeg også ut at jeg måtte modifisere ettersom det viste seg å være 

vanskelig å komme i kontakt med aktuelle informanter. Fra å ha satt en minste botid på 10 år 
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endret jeg dette til å være rundt 5 år og at hovedutvalgskriteriet først og fremst skulle være at 

man bodde i en kommunal leilighet på Torshov. De jeg har intervjuet har et botidsspenn fra 5 

til 18 år Botiden var satt for å kunne stille spørsmål om hvordan de opplevde bomiljøet og 

hva det hadde å si for tilknytning til stedet. Jeg ønsket også å stille spørsmål om det 

boligsosiale arbeidet som pågår der informantene bor og hva deres opplevelse av det hadde 

vært i forhold til det å bo i kommunal bolig, men også i forhold til identitet, stedstilhørighet 

og bomiljø. Jeg opplevde ikke at det at jeg måtte moderere utvalgskriteriet på botid hadde 

noe å si for hva informantene sa om de boligsosiale tiltakene da dette varierte og opplevelsen 

var at det var uavhengig av botid. 

Flere ganger opplevde jeg at det var mye enklere å få folk til å være med på et intervju 

når rekrutteringen skjedde gjennom en som de hadde et nært forhold til. Thagaard (2009) 

skriver at det å velge metode også handler om hvor tilgjengelige personer er for forskning. I 

studier av marginaliserte grupper av samfunnet kan det ofte være nødvendig at man får tillit 

til forskeren før man blir med på et forskningsprosjekt, og det kan derfor ta lang før man 

oppnår en form for kontakt med informantene (ibid s. 12), slik også Folkvord og Olguin 

(2018) opplevde som tidligere nevnt. Jeg brukte derfor litt tid på bydelslokalet slik at jeg ble 

kjent med de som var der og at de fikk muligheten til å bli kjent med meg. Likevel var det 

gjennom personene som jobbet der, og som informantene hadde et godt forhold til, at jeg fikk 

de fleste av informantene med i studien. Dette kunne ha implikasjoner for hvordan jeg ble 

sett på som en representant for av informantene, og kunne potensielt ha hatt innvirkning på 

hva de ville vært fortrolig med å fortelle meg i intervjusettingen. Siden det var en flat struktur 

mellom de som jobbet der og de som benyttet seg av stedet, og at det hadde et godt forhold til 

den bydelsansatte, følte jeg det heller som positivt enn negativt at noen av informantene ble 

rekruttert på denne måten.   

Ved to andre anledninger brukte jeg snøballmetoden og fikk positiv respons. Fordi jeg 

fikk rekruttert informanter gjennom noen de hadde et godt forhold til i bydelen, eller som de 

hadde hatt kontakt med tidligere i lignende prosjekter, ble bydelslokalet et naturlig 

utgangspunkt for å møte disse aktuelle personene.  

 

3.3 Utvalg 
Med unntak av to informanter, hvor den ene er født i et afrikansk land og den andre i et 

sørøst-europeisk land, er alle født i Norge. Begge informantene som ikke er født i Norge har 

bodd her i mange år, og en av dem har i tillegg hatt et langt arbeidsliv i Norge. Resten av 
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informantene har ulik bakgrunn hvor noen har levd et mer eller mindre «vanlig» liv, noen har 

levd mesteparten av livet som rusmisbruker, hatt utfordringer med psykisk helse eller har 

vært yrkeskriminelle. For mange, uavhengig av bakgrunn, har de hatt eller har faste eller 

sporadiske arbeidsforhold. Noen har også eid egen bolig tidligere. Alle som deltok i studien 

levde i dag relativt stabile liv. De fleste som snakket om sin bakgrunn som årsak til at de 

bodde i kommunal bolig, snakket om dette som sine tidligere liv med noe unntak av psykiske 

utfordringer. Aldersspennet blant informantene strekker seg fra 49 til 69 år og det er 4 menn 

og 5 kvinner med i utvalget med et botidsspenn fra 5 til 18 år. 

 

3.4 Intervjuguide 
«En intervjuguide inneholder forslag til rekkefølgen av temaene intervjueren søker 

informasjon om» (Thagaard 2009, s. 99). Da temaet i studien kunne oppleves personlig var 

det viktig for meg å legge opp til spørsmål i intervjuguiden som skapte tillitt i starten av 

intervjuet, slik at informanten kunne føle seg trygge på å snakke om personlige tanker og 

opplevelser rundt det å bo i en kommunal bolig. Jeg startet derfor med mer åpne og generelle 

spørsmål som hvor lenge informanten hadde bodd på Torshov, hva de likte med området eller 

hvor de for eksempel handlet. Dette fungerte godt for å skape fortrolighet og tillit i starten av 

samtalen. Jeg ønsket å ha en semi-strukturert form på intervjuet og ikke være låst til en 

rekkefølge i intervjuguiden samtidig som jeg ønsket å komme inne på ulike spørsmål jeg 

hadde i de forskjellige kategoriene. Denne formen brukes gjerne når «temaer fra dagliglivet 

skal forstås ut fra intervjupersonens egne perspektiver» (Kvale og Brinkmann 2009, s. 47). 

Jeg opptatt av at guiden skulle ha denne formen slik at temaer som informanten potensielt 

kunne komme til å ta opp kunne bli snakket om, og bli en naturlig del av samtalen. På den 

måten kunne det også si noe om hva de var opptatt av og hvordan de opplevde bosituasjon og 

sted knyttet til identitetsforståelse. Alt i alt var det var viktig å ha en intervjuguide som la til 

rette for en samtale hvor det var rom for informanten å fortelle om personlige tanker og 

følelser.  

Etterhvert som jeg hadde gjort noen intervjuer og blitt mer komfortabel i 

intervjusituasjonen var det noen spørsmål jeg droppet, da jeg opplevde at de ble besvart med 

andre spørsmål jeg stilte. Det var også forskjell i hvor mye de ulike informantene snakket og 

det ble etterhvert noen nøkkelspørsmål som jeg tok med uansett hvor mye eller lite 

informanten utbroderte om ulike spørsmål, som for eksempel om de ønsket å eie en leilighet 



	38	

en gang eller om det ikke var så viktig, og om de fortalte til andre de ikke kjenner at de bor i 

kommunal bolig eller om det var noe de helst ikke ville fortelle. 

Det siste spørsmålet kunne oppleves som ubehagelig å stille i noen av intervjuene, og kunne 

potensielt føre til et brudd i intervjusamtalen. Samtidig var dette er viktig spørsmål for 

informasjon om det kunne oppleves stigmatiserende å leie en kommunal bolig. 

 

3.5 Intervjusituasjon 
Alle informanter i denne studien er anonymisert. Anonymisering har også vært svært i 

forhold til rekrutteringen og i intervjusituasjonen med tanke på at det å bo i kommunal bolig 

potensielt kunne være ikke noe alle vil fortelle til andre at de gjør. Anonymitet i prosjektet er 

også viktig i deltakelsen slik at informanten føler seg trygge på å kunne fortelle om 

opplevelser som kan være personlige. Jeg har derfor hele veien vært opptatt av at 

informantene skal beholde sin anonymitet i prosjektet. Dette ble også noe som gjorde at 

rekrutteringsprosessen tok noe tid da det var viktig å finne lokaler hvor informanten følte seg 

trygg, og at ingen potensielt kunne høre hva de sa. Når jeg fikk mulighet til å benytte 

bydelslokalet var det derfor bra da det var et sted mange følte seg komfortable med å være, 

og som var et enkelt sted å møtes på. Siden jeg skulle stille noen spørsmål som gikk på 

bydelens rolle i opplevelse av boligsosiale tiltak i området, var det noe jeg tenkte på som 

potensielt ville kunne gjøre at de ikke følte de kunne snakke åpent om dette. Da det var et 

lukket rom som ble benyttet virket ikke det som det hadde noe å si for hvordan informantene 

snakket om dette.  

Av hensyn til at deltakelsen også skulle være anonymt ovenfor andre passet jeg på at 

intervjuene som skulle holdes på bydelslokalet skjedde utenfor åpningstidene, slik at ingen 

skulle kunne se at vi hadde et intervju der. Når det til slutt ble dette lokalet som ble 

fellesnevneren for de aller fleste av mine informanter, var jeg nøye på at jeg heller ikke skulle 

rekruttere informanter derfra i åpningstiden. Samtidig var jeg avhengig av å bli kjent med 

folk som bodde i kommunal bolig på Torshov, og det eneste stedet til nå hvor jeg kunne få 

innpass var her. Det var viktig at jeg var der for at de skulle bli kjent med meg og for at de 

skulle få tillitt til prosjektet. Det var også viktig for meg å formidle gjennom å være der at jeg 

ikke bare var ute etter å forske på kommunale leietakere, men høre hvordan de opplevde å bo 

på denne måten.  

Det var mange som var innom stedet, men det var også en fast kjerne og mange av 

disse var kjent med hverandre. Det var også de som, ved en anledning jeg var der, snakket 
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om meg og prosjektet mitt til de andre som var der og oppmuntret disse til å være med. Mitt 

inntrykk var at noen som brukte stedet var skeptiske til å bli med, og at de jeg allerede hadde 

intervjuet visste det. Ved å fortelle at de hadde hatt en fin opplevelse med intervjuet og at de 

ikke opplevde det for granskende, ufarliggjorde de det å være med.  

Dette hjalp meg veldig siden rekrutteringen var utfordrende, men satt meg samtidig i 

et vanskelig etisk dilemma. Jeg kom frem til at så lenge det var dem selv som avslørte sin 

egen anonymitet var det greit at jeg også ga uttrykk for at jeg trengte flere informanter mens 

jeg var der. Jeg ga de personene som ble rekruttert på denne måten muligheten til å tenke på 

det, og at jeg kunne ta kontakt med dem på et senere tidspunkt slik at de ikke skulle føle seg 

presset til å svare der og da. Andre kom selv bort til meg og lurte på hvem jeg var og hva jeg 

drev med, og sa selv at de var interessert i å bli med når jeg fortalte om prosjektet.  

Opplevelsen var også at det som kanskje kan anses som et privat anliggende ikke 

nødvendigvis var det for mange her. Private telefonsamtaler, hjelp med ulike utfordringer i 

forhold til leieforhold eller andre offentlige instanser, kunne bli tatt mens andre var i lokalet. 

På den måten skilte ikke mitt prosjekt seg noe særlig ut i forhold til hva som ansås å være 

privat eller ikke. Alle som brukte stedet leide også kommunal bolig slik at det var tydelig at 

på dette stedet var ikke det noe avslørende i seg selv. 

Likevel var jeg svært opptatt av å gi informantene valget selv rundt deres anonymitet. 

Noen ganger lot det seg for eksempel ikke gjøre å ta intervjuene etter åpningstidene, ut fra 

tidspunktet informantene hadde anledning til å bli med. Jeg tok i de tilfellene kontakt med 

personen i forkant, og spurte om vi skulle ta intervjuet et annet sted med hensyn til deres 

anonymitet. De intervjuene som ble gjort på bydelslokalet ble alltid holdt i et lukket rom hvor 

det bare var meg og informanten tilstede, men den ene veggen i rommet som skiller 

grupperommet fra resten av lokalet er en glassvegg. På den måten ville folk se hvem som var 

i rommet selv om de ikke kunne høre hva som ble sagt. Jeg lot det derfor være opp til dem 

hvor vi skulle være, men det var ingen av de det var aktuelt for som hadde problemer med å 

gjøre intervjuet i bydelslokalet, selv om det var folk i det andre lokalet. De gangene 

grupperommet ble benyttet i åpningstidene passet jeg på å sitte med ansiktet til glassveggen 

der det lot seg gjøre, slik at de andre kun så ryggen til den som ble intervjuet. Persienne på 

vinduet som var rettet mot gaten utenfor var også trukket for. Alt i alt følte jeg ikke at stedet 

eller at andre visste at de var med satt noen begrensninger for å snakke om personlige ting, 

som tanker om bosituasjon og stedet de bor under intervjuene. Dette gjaldt også bare for noen 

få personer og var noe de selv valgte å avsløre. 



	40	

To av intervjuene ble gjort på en kafe i nærhet til der informantene bor. Jeg passet på 

å ta intervjuene på et sted jeg visste ble mye benyttet på kvelden, men som var litt roligere på 

formiddagen. Jeg foreslo også et tidspunkt rett etter åpningstiden som jeg håpet ville gi oss 

muligheten til å prate privat uten så mye folk tilstede. Lokalet har også flere steder med få 

bortgjemte bord som gjorde at informanten kunne føle seg trygg på at samtalen ikke ble 

overhørt av noen andre.  

 

3.5.1 Krav til forskeren 
Når man går inn i en intervjusituasjon som forsker er det viktig å være seg bevisst denne 

rollen, som jeg har vært inne på. Selv om intervjuet kan ha form som en samtale er det viktig 

å huske på at det ikke vil være en samtale mellom likestilte parter, da det er forskeren som i 

de aller fleste tilfellene setter premissene for samtalen. Det er ofte også slik at forskeren sitter 

på en vitenskapelig kunnskap som den man intervjuer ikke nødvendigvis innehar. Forskeren 

stiller spørsmål og den som blir intervjuet svarer. På den måten kan det oppstå en ubalanse i 

maktforholdet da informanten er mer sårbar (Kvale og Brinkmann 2012). 

Mitt utvalg består utelukkende av kommunale leietakere. Dette er, som nevnt, en 

gruppe som anses som marginalisert i samfunnet. I intervjusituasjonene var jeg hele tiden 

bevisst den skjeve maktbalansen forskerrollen kunne gi. Jeg fokuserte på at det var 

informanten som satt på opplevelser jeg ønsket å høre om, og som jeg var avhengig av for å 

kunne ha noe analysegrunnlag i studien og prøvde å uttrykke det i møte med dem.   

Det at jeg uttrykke takknemlighet for at de deltok i studien viste seg noe uventet å 

fungere som en måte å utjevne ubalansen på i noen av intervjuene. Det var flere som da 

uttrykte at de var glad hvis de kunne hjelpe meg, og på den måten følte jeg at det asymetriske 

forholdet også utjevnet seg noe. Jeg følte stort sett heller ikke at jeg ble utfordret på min rolle 

og posisjon i intervjusettingen, men at det som regel var en god tone og en fin samtale 

mellom to personer. Jeg opplevde heller ikke at aldersforskjell mellom meg og informantene, 

eller kjønn hadde noe å si for samtalen.  

 

3.6 Etiske betraktninger 
Prosjektet er meldt til NSD og er godkjent. Alle informantene har undertegnet på 

informasjonsskrivet og samtykket til deltakelse i prosjektet. Før hvert intervju gikk jeg 

gjennom informasjonsskrivet og trakk frem at det var helt frivillig å delta, og at man kunne 

trekke seg når som helst under intervjuet eller på et senere tidspunkt dersom man ønsket det, 
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uten at det hadde noen konsekvenser for dem. Jeg opplyste i tillegg om taushetsplikt og at 

dataene ble slettet ved prosjektslutt. Jeg informerte også om at samtalen ville bli tatt opp for 

at jeg skulle kunne transkribere intervjuet i etterkant. Det var ingen som hadde innvendinger 

mot dette, og jeg brukte derfor båndopptaker under alle intervjuene. Jeg ønsket å bruke dette 

for å kunne ha en så normal samtale som mulig, og at det ga meg muligheten til å fokusere 

fullt og helt på det informanten sa. Jeg vurderte også fokus som ekstra viktig i denne 

sammenheng da samtalen også ofte ble ganske personlig for informantene. Det at jeg brukte 

båndopptaker gjorde det mulig for meg å lettere stille oppfølgingsspørsmål til det de sa. 

Jeg har anonymisert alle navn og kjennetegn på informantene. Jeg har også unnlatt å 

nevne adresser gjennom hele studien. Sitater fra noen av intervjuene er enkelte stedet 

tilpasset av anonymiseringshensyn, men uten at innholdet har endret betydning. Jeg har også 

skrevet om til bokmål der det er brukt dialekt av samme grunn.  

 

3.7 Analyse og arbeid med datamaterialet 
3.7.1 Transkribering 
Jeg valgte å transkribere så ordrett som mulig og la også inn pauser og ulike fyllord som ‘eh’ 

og ‘hm’ fordi jeg lurte på hvordan informantene opplevde spørsmålene, og som fyllord kunne 

si noe om. Jeg føyde også til der det var aktuelt om informanten vred seg på stolen, sukket 

eller kremtet høyt og lignede ved ulike spørsmål som ble stilt. Dette for å kunne ha det med i 

tolkningen av hvordan informanten responderte på ulike spørsmål, og hva det kunne gi av 

informasjon i forhold til kontekst og opplevelse av spørsmålene. Dersom personen gjorde seg 

til i stemmen laget jeg notater på det, jeg understreket ord dersom informanten vektla enkelte 

ord og jeg skrev om informanten eller vi begge lo. Jeg har der det har en betydning for 

meningsinnholdet tatt med noe av dette i sitater i analysen for at dette ikke skal gå tapt. Dette 

oppleves spesielt relevant med tanke på temaet for oppgaven som handler om 

identitetsforståelse knyttet til samfunnsforventinger og referansegrupper. Hvordan 

informanten uttrykte seg, om det for eksempel var med latter eller å gjøre seg «fin» i 

stemmen var det viktig å vise dette der det var relevant. Der det var dialekt hvor meningen 

ble annerledes ved å skrive bokmål beholdt jeg dialekten i transkripsjonen. I de intervjuene 

hvor det var noe språkutfordringer valgte jeg også å beholde måten det ble sagt på i intervjuet 

for ikke miste innholdet i det informanten sa. Ved å gjøre det på den måten ga det meg også 

en helhet av intervjuet slik det ble uttrykt. I oppgaven har jeg skrevet om til bokmål etter å ha 

lest intervjuet i sin helhet slik at ikke meningen i det som ble sagt har blitt borte.  
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3.7.2 Analysestrategi 
Etter at jeg hadde transkribert alle intervjuene startet jeg med å lese gjennom dem og 

markerte så ulike deler inn i farger som representerte ulike kodekategorier. Dette ga meg en 

helhet i datamaterialet, og gjorde meg bedre kjent med analysematerialet. Jeg så etter 

sammenfallende og ulike tanker og opplevelser fra informantene. Jeg var opptatt av å være 

åpen for alternative og nye vendinger intervjuspørsmålene kunne gi som jeg ikke hadde tenkt 

på før jeg startet med intervjuene. Jeg kategoriserte også hvor mye jeg hadde i de ulike 

kodekategoriene jeg hadde markert, og startet å sette dette sammen til analysegrunnlaget for 

studien. 

 

Gjennom å ha gitt innsyn i fremgangsmåtene og vurderinger gjort i forskningsprosessen vist 

til studiens pålitelighet og gyldighet. De neste kapitlene viser analysen i denne studien. 
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4 Analysekapittel 1: Å ikke eie 
 

Det å eie egen bolig er viktig for mange nordmenn. De som ikke eier, og med det leier bolig, 

kan oppleve dette som det Goffman ([1963] 1990) kaller en uønsket annerledeshet, eller et 

stigma ved ens sosiale identitet. I hvilken grad man opplever det å leie som et stigma kan 

knyttes til i hvilken grad man har internalisert de felles verdier og forventinger som finnes i 

det samfunnet man lever. Det kan altså knyttes til hvilken identitetsforståelse man har til det 

samfunnet man lever i. Hvordan man bor er for de aller fleste informantene en 

diskrediterende informasjon om dem selv. Det er med andre ord ikke noe som er fullt ut 

tilgjengelig sosial informasjon om dem. Det er ikke noe som synes.  

De som ikke bryr seg om bosituasjonen sin føler følgelig heller ikke at de har noe å 

skjule. De står med det ikke i fare for å bli diskreditert i møter med andre da dette ikke er 

informasjon som kan bli avslørt. Man er enten åpen om det eller bryr seg ikke noe om det 

dersom informasjonen kommer frem. De som føler at bosituasjonen er en uønsket 

annerledeshet ved en selv ønsker å skjule denne informasjonen for å passere som en av de 

andre som innfrir forventningene i situasjonen. Informasjonen oppleves som en 

diskrediterende informasjon om ens sosiale identitet. De som opplever det på denne måten 

identifiserer seg ikke med den informasjonen man holder og er redd andre skal få vite om den 

og med det degradere dem til en uønsket posisjon.  

Dette er to «motpoler» av identitetsforståelse og håndtering av informasjon som kan 

virke inn på hvordan man ser seg selv i forhold til andre, og ønsker å fremstå i møte med 

dem. I gradsforskjellene mellom de som ikke opplever skam knyttet til bosituasjon og de som 

gjør det, finnes det personer som er klar over at det er en forventning til å eie, og som vet at 

de ikke fyller disse forventingene, men som likevel velger å avsløre at de leier kommunalt i 

møte med andre. De utfører frivillig avsløring av sosial informasjon om en selv som kan være 

diskrediterende. Det som er felles er at, foruten de som ikke reflekterer noe over 

bosituasjonen sin i det hele tatt, utøver i en eller annen form for informasjonskontroll som 

kan diskreditere ens sosiale identitet i møte med nye mennesker, eller blandede kontakter.  

De sosiale møtene fungerer nærmest som et slags kart og kompass som man manøvrer 

sosial informasjon ut ifra, og hvor man gjør seg noen vurderinger om hva som skal avsløres 

og ikke ut ifra hvilke sosiale samhandlinger man er i. Som Goffman skriver det; «To display 

or not display; to tell or not to tell; to let on or not let on; to lie or not to lie; and in each case, 

to whom, how, when and where» (Goffman [1963] 1990, s. 57). 
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Hvordan man forholder seg til å leie en kommunal bolig i møte med andre man ikke kjenner 

kan si noe om hvordan man opplever samfunnsforventningene om å eie bolig. Jeg har stilt 

følgende forskningsspørsmål: 

 

Hvordan oppleves det å leie kommunal bolig i et land hvor majoriteten eier egen bolig? På 

hvilken måte forholder kommunale leietakerne på Torshov seg til dette, og hvordan kommer 

det til uttrykk? 

 

4.1 Å fortelle eller holde tilbake 
Hensikten med dette første analysekapittelet er å vise hvordan informantene opplever å leie 

kommunal bolig i eiernasjonen Norge ut ifra hvordan de utøver informasjonskontroll i møte 

med blandede kontakter. Hvordan man forholder seg til denne informasjonen om en selv kan 

si noe om det det å leie kommunal bolig oppleves som en uønsket annerledeshet eller et 

stigma ved ens sosiale identitet eller ikke, og i hvilken grad man ønsker å innfri 

samfunnsforventingen om å eie egen bolig. I Vassenden og Lies studie (2012 og 2013) er det 

de private leietakerne som opplever mest skam knyttet til det å leie. De identifiserer seg med 

boligeierne, ofte fordi de har eid selv tidligere eller fordi at de som er i omgangskretsen deres 

eier. De fleste kommunale leietakerne opplever det som mindre skamfullt å bo som de bor, og 

de fleste har heller ikke noen problemer med å fortelle om deres bosituasjon. I enkelte 

tilfeller fremstår det å leie en kommunal bolig nærmest som et prestisjesymbol for noen av 

deres informanter. Det at det var de private leietakerne som skammet seg mest over 

bosituasjonen sin overrasket forfatterne, da det å leie kommunalt anses som et sterkere stigma 

enn hva det å leie privat gjør. De fant at mange av de kommunale leietakerne omgikk 

personer som var i samme situasjon, og dermed var det å leie en kommunal bolig heller ikke 

noe de anså som diskrediterende informasjon om dem.  

I denne studien hadde mange av informantene levd mer eller mindre vanlige liv før de 

havnet i ulike situasjoner som gjorde at de i dag leier en kommunal bolig. Noen av dem 

hadde også eid bolig tidligere. Det er derfor interessant at de fleste ikke har noen problemer 

med å fortelle at de bor i en kommunal bolig i møte med nye og blandede kontakter, selv om 

de på mange måter minner mer om de private leietakerne i Vassenden og Lies (2012 og 

2013) studie. De har riktignok hatt en stigmaprosess de private leietakerne ikke har hatt, og 

på den måten fått en annen innsikt i hvordan det er å leve med noe som anses som 

stigmatiserende. De som utøver strengere informasjonskontroll i forhold til å fortelle at man 
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leier en kommunal bolig er likevel de som har vært en av de normale tidligere, eller som 

kanskje til en viss grad identifiserer seg mer med dem enn med andre mer marginaliserte 

kommunale leietakerne. 

 

4.2 Sosial identitet i møte med ukjente 
De aller fleste av informantene hadde altså ikke noen problemer med å fortelle til andre de 

ikke kjente at de leide en kommunal bolig. Likevel var det et gradsspørsmål i hvor åpen man 

ville være. Som en av informantene, Leila, uttrykte etter en liten tenkepause: «Folk er folk, 

men jeg tror jeg må hilse først». Den samme uttrykker en annen informant, Marit: 

 

Det spør hva slags mennesker jeg var sammen med og det spørs hvordan man ville ha 

kommet inn på bosituasjon, eller litt avhengig av hva slags mennesker jeg hadde vært 

sammen med. Og da hadde jeg vel.. Egentlig så ville jeg vel ha sagt at nei, jeg bor i en liten 

leilighet på Torshov. Ja, mer det altså. 

 

Det er tydelig at man ønsker å gjøre seg opp en mening om hvem man har med å gjøre før 

man avslører denne typen informasjon om seg selv, som kan si noe om at man er klar over at 

dette kan være diskrediterende informasjon om en selv. På lik linje som de nye menneskene 

man møter ubevisst gjør seg opp noen meninger og forventinger om deg og din sosiale 

identitet, gjør informantene det samme. Likevel virker det som de forholder seg til at det er 

de andre, de normale, som har definisjonsmakt i situasjonen. Dette påpeker også Goffman 

([1963] 1990, s. 173), samt Skeggs (1997) og Lawler (2014) som hevder det er middelklassen 

som i stor grad innehar definisjonsmakt over forventinger til levesett i samfunnet. Ofte 

opplever de som ikke følger dette levesettet å utsettes for stigmatisering..  

Andre i utvalget har et tilsynelatende uproblematisk forhold til at de leier av 

kommunen og har derfor heller ikke noen problemer med å fortelle om det. En sier han ikke 

har noen problemer med å si det hvis det kommer opp, og har heller ikke reflektert noe over 

om andre kanskje kan ha betenkeligheter med å dele denne informasjonen til andre. Han står 

dermed heller ikke i en situasjon hvor han kan bli diskreditert, fordi han ikke bryr seg om 

forventingene. 

 Selv om majoriteten av utvalget ikke skjulte at de bodde i kommunal bolig i møte 

med andre de ikke kjente, kom det likevel tydelig frem at de var klar over at andre kanskje 

ville tenke annerledes om dem dersom informasjonen kom frem. Som en av dem sa:  
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Ja, nei det.. Jeg har vært i en situasjon hvor jeg ikke fortalte det. Når jeg var i arbeidslivet. Da 

snakket jeg lite om det da, hvis noen spurte meg direkte. Men det var ikke noe jeg flagga. 

Men i dag gjør jeg det. For i dag er jeg trygg nok på at jeg har fått til noe som ikke alle har 

fått til da. Om det ikke er på det økonomiske og materielle så er det kanskje på det 

menneskelige og at jeg føler meg verdifull da. Jeg da. Nå.  

 

Det å være i jobb og møte andre som ikke var i samme situasjon som han selv, opplevedes 

som en vanskelig sosial setting å avsløre at han bodde i en kommunal bolig. En annen 

informant, Gunn, var mer klar på at det ikke var noe problem å fortelle om dette til andre: 

 
Neinei. Langt ifra. Det bryr jeg meg ikke noe om hva dem synes. Det er ikke mitt problem. 

Det er som jeg sier – har man tak over hodet og det jeg skal ha, da spiller det ingen rolle hva 

jeg bor i. Om det er kommunal eller det er noe annet det.. nei.. (...) Det er jo ikke noe å 

skamme seg over. 

   

«Dem» får ikke informanten til å føle seg mindre verdifull selv om hun ikke eier sin egen 

bolig. Det er ikke noe å skamme seg over. Samtidig er hun klar over at det kan være noen 

som mener dette. Man kan bare anta at «dem» er boligeierne eller de som tenker at det ikke er 

bra nok å leie en kommunal bolig. Disse andre er mennesker informanten ikke forholder seg 

til. På spørsmål om hun tror andre kommunale leietakere kanskje kan tenke på å skjule denne 

informasjonen blir hun nesten litt irritert. Det er ikke noe hun forholder seg til, og de hun 

omgås ser ikke noe problem med å leie en kommunal bolig da mange av dem er i samme 

situasjon. Likevel viser sitatet at hun kjenner til at det kan være en forventning om å eie. Selv 

er ikke disse forventingene noe hun kanskje blir så mye eksponert for siden hennes 

referansegruppe er i samme situasjon, og hun blir derfor irritert når hun eksponeres for slike 

spørsmål. Forventingene om å eie bolig er ikke en normalisert del av hennes liv da de hun 

omgås kjenner henne og er i samme situasjon. 

 

4.3 Personlig identitet 
Det er flere som ikke har andre kommunale leietakere som sine primære venner eller 

kontakter. På den måten ligner denne gruppen på de private leietakerne i Vassenden og Lie 

(2012 og 2013) sin studie. Likevel har ikke disse noen problemer med å fortelle om at de bor 

i kommunal bolig, selv om de er den eneste blant kontaktene som gjør det. Dette kan henge 
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sammen med det Goffman ([1963] 1990) kaller personlig identitet. Stigmaer viskes ut og får 

en annen mening når man kjenner personen og dens historie, eller biografi. 

 Dette kom tydelig frem hos en av informantene som ikke ønsket å fortelle om 

bosituasjonen sin til andre, men som hadde noen utvalgte personer som hun hadde fortalt det 

til og som visste. Det var verre med de som kjente henne fra tidligere, og som man ikke ville 

vise det som opplevdes som et klassefall for. Informanten fortalte om en gjenforening med 

gamle klassekamerater som hadde tatt sted for ikke så lenge siden. Hun opplevde det som sårt 

at det var så mye velstand blant dem, som hun opplevde at hun ikke tok del i. Samtidig 

påpekte hun at det ikke var noe «skryteprat», det var bare sånn man snakket. «Det var bare 

fakta». Det generelle velstandsnivået i Norge, som mange tar for gitt og snakker om som 

fakta, gjør det kanskje ekstra sårt og stigmatiserende å føle at man ikke er en del av eller når 

opp til, og i en slik setting ville det derfor være utenkelig for informanten å fortelle om 

hennes bosituasjon. Som hun selv uttrykte det:  

 
Nei. Nei. Nei, jeg ville aldri ha fortalt det. Aldri. 

Hvorfor ikke det da? 

Nei, da hadde jeg på en måte følt meg nedverdiget hvis jeg skulle ha sagt det. Jeg hadde aldri 

sagt det. Aldri i livet sagt det. Det hadde jeg aldri sagt.  

 

Hun opplevde dette som veldig skamfullt og noe hun på en måte ikke ønsket å identifisere 

seg med eller vise til de andre. Dette var folk hun hadde vokst opp sammen med og som 

kjente henne før hun hadde fått denne uønskede annerledesheten ved seg selv. Det var derfor 

viktig å gi en annen type sosial informasjon om seg selv slik at de ubevisste forventingene 

om henne, slik de husket og kjente hennes biografi, ble innfridd på andre måter. «Jeg var pent 

kledd og alle trodde jeg hadde det bra ikke sant, for jeg var veldig pent kledd og så pen ut da. 

Hehe». Hun var tydelig på at hun hadde opplevd det vanskelig for hennes identitetsforståelse 

å havne i den situasjonen hun hadde havnet i, og hun hadde kuttet alle bånd til de som kjente 

henne før hun havnet i en vanskelig livssituasjon. 

 
Ja, og i forbindelse med det så fjernet jeg meg fra mine venner og arbeidskollegaer for jeg 

syntes det var forferdelig at de skulle se hvor langt nede jeg var kommet ikke sant. Du 

skjønner det? Når man har hatt et normalt liv helt opp til man er 50 år og... og vært en sånn.. 

vært en med autoritet og alltid hatt overordnede stillinger, også skulle jeg ha falt så langt ned 

og det skjønte jeg at det vil jeg ikke vise altså. Så jeg trakk meg vekk i fra alle.  
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Hun forteller at hun etter å ha trukket seg vekk fra alle hun kjente kom mer og mer inn i et 

miljø som hadde de samme utfordringene som henne, men at hun også senere isolerte seg 

mer fra omverdenen og orket ikke å forholde seg til noen. Hun utøvet informasjonskontroll 

gjennom å gå i butikken sent på kvelden, på polet tidlig på morgenen og ellers være i 

leiligheten. Hennes identitetsforståelse endret seg dramatisk når hun plutselig ble syk.  

 

Aldri være syk også pang så.. ja.. Man har liksom planlagt litt sånn livet. Litte grann. Det er 

normalt. Også skjærer det seg helt liksom. Det blir helt, helt annerledes enn det.. Og da synes 

du det er så urettferdig. «Hvorfor ble det sånn?», «hvorfor fikk jeg ikke hjelp?» og «hvorfor..» 

men sånn ble det altså og etterhvert måtte jeg bare lære meg til å akseptere det. 

 

Aksept ble noe som hjalp henne å leve et mer stabilt liv som hun gjør i dag. Dette betyr ikke 

at hun har akseptert at andre som kjenner henne fra tidligere, eller mennesker hun ikke 

kjenner, skal få innblikk i denne sosiale informasjonen om henne. Det er fortsatt noe som 

oppleves skamfullt.  

En annen informant ikke hadde kuttet sosiale bånd på samme måte. Man kunne 

likevel ane hvordan hans identitetsforståelse var i forhold til sine boligeiende venner. Det var 

bare han som hadde «gått til grunne». Dette ble sagt humoristisk, og i dag tryggere på sin 

situasjon enn han var for 15 år siden da han «ikke flagga» i møte med andre at han leide en 

kommunal bolig. Den gang sammenlignet han seg også med sine venner som levde et annet 

liv. 
Nei, det er det der med at det flaut. At det ikke.. Ja, det er en skam.. skambit da. Hvis du kan 

kalle det det. Altså sånn, jeg gikk ikke rundt og var skamfull hele tiden, men jeg syntes det 

var litt flaut hvis jeg var sammen med venner og bekjente og.. Som hadde.. som ikke hadde 

gått den.. som hadde den livshistorien som jeg hadde da. Altså, ikke gått den veien men 

hadde.. kanskje litt mer flaks eller litt tilfeldigheter at de fikk til ting da. Bestekameraten min 

ikke sant med hus og Volvo og.. Ikke sant, hele pakka da. Som ikke jeg hadde da. Altså jeg 

syntes liksom det var litt sånn. Jeg syntes det var litt.. flaut. Jeg var mye bitter. Syntes mye 

synd på meg selv da. For at jeg var i den situasjonen. 

 

Det å ikke kunne innfri ubevisste forventninger, som hus og Volvo, som var en del av hans 

referansegruppe opplevdes som skamfullt. Istedenfor å holde tilbake informasjon om 

bosituasjon og hvordan han bor, har han i dag heller et ønske om å motbevise forventninger 
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han mener de hadde, ikke til han siden de kjenner hans personlige identitet og biografi, men 

knyttet til det å bo i kommunal bolig. 

 

«De synes jeg har det kjempefint. Så de er jo.. (...) De hadde en forforståelse av hvordan det 

er å bo i en kommunal leilighet. De har jo vært på takterrassen og jeg har dratt dem rundt i 

bydelen, så de ser hvor fint det er her». 

 

På mange måter opptrer han i denne settingen som en ambassadør mot forventninger knyttet 

til det å bo i kommunal bolig, i motsetning til å skjule denne informasjonen eller isolere seg 

fra gamle venner. Selv om Goffman ([1963 1990) mener at graden av synlighet og det å bli 

eksponert for diskrediterende sosial informasjon bidrar til å normalisere et stigma, mener han 

også at det er forskjell på hva man etterhvert blir vant til å se og hva man aksepterer. Man 

kan fortsatt ha forventinger knyttet til stereotyper, og likefullt kategorisere etter disse 

forventingene selv om eksponeringen gjør at man blir vant til å se eller forholde seg til 

stigmaet. 

 Begge disse informantene har til felles at de har levd mer eller mindre vanlige liv og 

har vært en av de normale. Selv om begge har akseptert deres livssituasjon nå, har de ulik 

måte å håndtere forventinger fra samfunnet, spesielt til det å ikke eie egen bolig. Hvor den 

ene utøver mer eller mindre full informasjonskontroll, utøver den andre i dag frivillig 

avsløring basert på en aksept av sin sosiale identitet i møte med blandede kontakter. 

 

4.4 Andre former for informasjonskontroll 
For noen av de andre informantene ble det også brukt frivillig avsløring, men med ulikt 

utgangspunkt for hvorfor man valgte denne formen for informasjonskontroll knyttet til å 

fortelle, eller ikke fortelle om sin bosituasjon. Felles for disse var at de hadde en litt annen 

bakgrunn enn de foregående informantene. Den ene kjente godt til det å ikke leve som en av 

de normale fra barndommen av, men hadde levd som det i voksen alder. For den andre hadde 

han levd et vellykket yrkeskriminelt liv som han nå er ute av. Begge hadde en innsikt som 

gjorde at de hadde erfaring med å manøvrere sosial informasjon i ulike samhandlingssfærer.  

Siri som har levd som en av de normale i voksen alder har ikke problemer med å si at 

hun leier en kommunal bolig, men det er fordi hun mener det allerede er kjent informasjon 

for andre når hun sier hvor hun bor og at det derfor ikke går an å skjule det. Ved å holde dette 

skjult vil hun fremstå som lite troverdig og risikere å bli diskreditert for å ikke være ærlig. 
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For henne blir det da bedre å si det og ikke risikere å havne i en uønsket posisjon på bakgrunn 

av at hun fremstår som falsk. Hun mener det ikke er mulig å passere som noe annet enn 

kommunal leietaker når du sier hvor du bor, og for henne blir det å si at du bor på Torshov 

derfor mer som et allerede kjent stigma, en diskreditert sosial informasjon. Likevel dekker 

hun ikke over, men avslører heller informasjon om stedet det er knyttet forventinger til for å 

bryte med dem. 

 

Jeg tror [at] alle, [når de hører] hvor du bor så vet dem at det er en kommunal bolig. Du kan 

ikke skjule at du ikke bor i en kommunal bolig. Det går ik.. Hvis du sier at du bor på Torshov 

(...) så... Folk vet jo det! Det er jo.. Du kan ikke si at jeg leier eller jeg har kjøpt bolig eller.. 

Sånn er det bare. Alle vet at du bor i kommunal bolig hvis du bor (...) på Torshov. De er 

veldig godt kjent disse områdene med kommunal bolig. Så det kan du aldri skjule.  

Men hvis du hadde kunnet det da? 

Nei, det hadde jeg ikke gjort. 

Du hadde ikke brydd deg noe om det? 

Nei, det hadde jeg ikke. For jeg tror ikke det er så.. Jo, altså det har jo skjedd.. Men det har 

jo.. Det har jo vært situasjoner hvor jeg har sagt at jeg bor på Torshov så har det vært liksom 

sånn (lager sjokkert ansiktsuttrykk). 

Ok, så du har fått reaksjoner på det altså? 

Ja, man får reaksjoner på det. «Åh, bor du på Torshov?» (...) Folk blir jo helt (sjokkert) 

liksom. Men det betyr bare at det er noe folk vet. Det er kommunal bolig. Det er et sånt 

område. Eller sånn «jeg hadde aldri turt å bo (...) på Torshov». Du møter sånne reaksjoner. 

Min bror er veldig sånn – «Nei men du kan vel ikke si at du bor på Torshov? Folk blir jo 

redde.» Jeg tenker, hva skal jeg si da? At jeg bor på Frogner? Hehe 

	

Man kan ikke skjule at man bor kommunalt, og det er derfor ikke noe vits å ikke si det. Det er 

mindre diskrediterende å være ærlig på bosituasjon enn det er å være uærlig siden dette, 

ifølge informanten, allerede er kjent informasjon. Ved å ikke si det fremstår man som lite 

troverdig, og hun avslører derfor heller informasjon for å bryte med forventingene hun mener 

andre har knyttet til hvordan det er å bo på Torshov. Som når andre blir mer eller mindre 

sjokkerte over at hun bor på Torshov sier det kanskje også noe om en ubevisst forventing 

som er brutt om hennes sosiale identitet i møte med dem, og hun møter derfor dette med å 

snakke positivt og bryte med forventingene om Torshov, og dermed sin sosiale identitet. Mye 

av hennes identitet er knyttet til stedet og tilbakemeldingene fra andre «tar hun derfor med en 

klype salt». 
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Jeg tar det med en klype salt |at det reagerer som de gjør], også sier jeg at det er ikke sånn 

som du tror. Det er ingenting. Jeg forsvarer jo Torshov. Jeg gjør det. Jeg forvarer dette 

området. For meg er det nært og kjært så.. 

	

Den andre informanten, Truls, legger heller ikke skjul på hvordan han bor eller skammer seg 

over bosituasjonen sin. Tvert imot synes han det er gøy å bryte med forventningene i sosiale 

situasjoner gjennom å overraske andre med å si det. På den måten tar han også kontroll på 

situasjonen, og han står ikke i fare for å bli diskreditert. Han har ikke internalisert andres 

forventinger om at det er stigmatiserende å leie en kommunal bolig, og han har derfor heller 

ikke noen problemer med å si det. Likevel er han klar over at det finnes forventinger knyttet 

til å leie en kommunal bolig, og ved å fortelle åpent om bosituasjonen sin utfordrer han de 

ubevisste forventningene i den sosiale samhandlingen. 

 

Nei, jeg har aldri vært flau over det. Nei. Nei. (...) Jeg synes det er litt kult å si det jeg. 

Faktisk. Skal jeg være helt ærlig. 

Hvorfor det? 

Nei, det er fordi at noen folk blir sånn.. De fleste vennene jeg har er liksom på Majorstua og 

Frogner og.. Det er like mye sosialfolk der borte som det er her, kan du si, men der har de 

bare litt rød nese og kulere klær. Her har dem liksom.. helt likt. Her er dem seg selv da. 

Ja, så du tror at de har mer problemer med å si det enn her liksom? 

Ja. Ja, det er jeg helt sikker på at dem har. Ja. Jaja. Nei, for jeg legger ikke skjul på ting. Hvis 

jeg.. Nei, jeg er ikke flau over livet mitt. Det er jeg ikke. Langt ifra. 

 

Begge informantene drar grensedragninger mellom Torshov og Frogner. Dette blir et symbol 

på hva som er sosialt akseptert og ikke, gjennom en relativt velkjent stereotypisk narrativ i 

Oslo om velstand i vest og marginalisering i øst, og dertil forventinger om de som bor der. 

Jeg vil nevne noe om grensedragninger mellom Oslo øst og vest i neste kapittel om stedets 

betydning for identitetsforståelse og tilhørighet. I dette kapittelet viser det hvordan man 

bruker informasjonskontroll på forskjellige måter i forhold til identitetsforståelse og grad av 

internaliserte samfunnsforventninger om å eie egen bolig, eller fordommer mot å leie 

kommunal bolig.  

Informantene uttrykker at på østkanten og Torshov er det enklere å si at man leier 

kommunal bolig for der er folk mer seg selv, mens man på vestkanten må være en annen for å 

bli akseptert. Gjennom å være seg selv, være ærlig og ikke «være flau over livet sitt» gjør de 
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et stigmasymbol som stedet representerer i disse samhandlingene om til et mer eller mindre 

prestisjesymbol gjennom å være seg selv. De bruker ubevisste sosiale forventinger om å være 

redelig til sitt eget, og noe de har kontroll på og med det kan forme og definere selv.  

 

4.5 Å eie egen bolig 
Selv om majoriteten av utvalget ikke skammer seg over at de leier kommunalt er det likevel 

et ønske om å eie bolig for mange av dem. Flere uttrykker at det er av økonomiske årsaker da 

mange lever med det en av informantene kaller en «knapphetsøkonomi». Med overgang til 

gjengs leie for noen år siden, som er en gjennomsnittspris av markedsprisen på utleie over de 

tre foregående årene i området man bor, opplevde mange å få enda dårlige råd fordi husleien 

ble mye høyere. Selv om mange mottar bostøtte er ikke det nok for å kompensere tilsvarende 

økning i husleie. Dette var noe som opptok mange. Tap av økonomisk verdi en eid bolig gir 

gjennom dagens boligpolitikk var en integrert del av deres hverdag. Noen anså det ikke som 

realistisk å kunne kjøpe egen bolig, men drømte likevel om det. 

 
(...) La oss si at jeg skulle vinne en haug med penger da. Noe sånt noe. Helt urealistisk men.. 

Så ville jeg nok kjøpt noe i.. eh.. tilsvarende da, i bydelen. Jeg vil jo gjerne eie min egen. For 

det er litt sånn.. (..) Ja, for det er jo en sånn drøm jeg lever med. Sånn som er kanskje viktigere 

enn hvordan jeg har det, er jo drømmen om sånt noe. Så jeg spiller jo av og til på Lotto og 

sånn men.. det har jeg tenkt mye på faktisk, når du spør om det. Da hadde det blitt en sånn 

topp-etasje på det nye Grefsen.. Det er jo forsåvidt samme bydelen selv om det er litt finere. 

Hehe. Har det litt mer status (gjør seg fin i stemmen). Hehe. Men det har ikke noe med det å 

gjøre altså, men det å eie min egen leilighet ville vært fint. 

	

En annen informant kunne også gjerne tenkt seg en toppleilighet i området på spørsmål om 

hvor han ville bodd hvis han kunne velge helt fritt.  

 
Da skulle jeg gjerne ha bodd i en penthouse-leilighet! (Ler godt). 

På Torshov? 

Ja, gjerne på Torshov 

Men er det sånn at du ønsker å eie en leilighet en gang eller er ikke det så viktig for deg? 

Eh.. At jeg skal eie en leilighet det ser jeg for meg at blir en ganske umulig oppgave for jeg 

har ikke nok inntekt til å kjøpe leilighet. I så tilfelle blir det jo langt unna. Og det har jeg ikke 

lyst til. For da blir det nesten umulig å treffe venner og sånt. Jeg betaler 12.090 kr jeg i 
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husleie. Jeg vet ikke hva jeg kunne ha fått av leiligheter ved å betale et lån på ca. 12.000 kr i 

måneden. I.. her på Torshov eller her i byen. Det tror jeg hadde blitt en.. et kott. Hehe. Det er 

viktigere for meg.. Jeg liker å ha litt plass rundt meg så.. jeg bor i en to-roms leilighet. Det 

høres kanskje litt flott ut men når jeg er mye hjemme da så.. (...) Jeg synes det er greit å ha et 

eget soverom. Det synes jeg er veldig kjekt. 

 

Begge har levd som en av de normale, og selv om de ikke føler skam eller stigma knyttet til 

bosituasjonen sin er det å eie egen leilighet likevel en drøm de har. Drømmen virker å handle 

mest om å oppnå en økonomisk frihet eller komme ut av et økonomisk utenforskap. For 

andre var det å kjøpe noe de anså som en mulighet og var enten i en prosess om å få innvilget 

startlån eller så på muligheten til å søke om det. Som en av informantene som var i gang med 

denne prosessen sa: 

 
Det var meningen at jeg skulle kjøpe leiligheten men jeg fikk beskjed om å vente et halvt år til 

på grunn av gjeldssanering og sånn. Så om et halvt år så har jeg under to år igjen av 

gjeldssaneringen, og da har de sagt at de er åpne for å.. 

Ja, for du har lyst til å eie? 

Ja. Jaja. Når jeg har bodd der så lenge så er jeg ikke noe keen på å flytte også har jeg liksom 

loftet mitt rett over stua og soverommet. Jeg har to loftsboder oppe istedenfor kjellerbod da. 

Så liksom, jeg er ganske heldig. 

	

Selv om Truls har evighetskontrakt hadde han likevel lyst til å kjøpe leiligheten han bodde i. 

Det at han har to boder på loftet gjør også at han har mulighet til å utvide leiligheten, som er 

noe han snakker om. En annen informant, Mona, tenkte på muligheten om å søke startlån. 

 

(...) [J]eg har prøvd å søke sånn lån for å få kjøpt meg leilighet for jeg hadde betalt mye 

mindre på det lånet i måneden enn jeg gjør ved å kaste 12.000 kr. i dass hver måned. Også 

strøm ved siden av da. 

 

Mona er ikke samme situasjon som Truls, men har tidsbestemt kontrakt som hun før måtte 

fornye hvert 5. år, men som nå må fornyes hvert 3. år. Selv om hun liker leiligheten sin godt 

føles det bortkastet å gjøre noe med den da den ikke er hennes. Som hun selv uttrykker det:  
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Altså når du har leid en leilighet av kommunen her. Hvis den skal pusses opp så må du gjøre 

det selv. Og jeg gidder ikke å legge inn noen penger til å pusse opp en kommunal leilighet 

som aldri kommer til å bli min. Hvis du skjønner hva jeg mener? 

 

Selv om hun har tidsbestemt kontrakt så føler hun ikke at hun bor midlertidig. Tilhørigheten 

til stedet og relasjonene naboene er uavhengig av kontraktstiden, det er mer det byråkratiske 

rundt det som oppleves som slitsom. Dette gjaldt for de aller fleste av informantene, og som 

var noe overraskende. Man skulle tro at det å ikke vite om man fikk beholde leiligheten man 

bor i, i et tre eller femårs perspektiv, ville gjøre noe med hvordan man forholdt seg til naboer 

og stedet man bodde. Dette virket ikke som hadde noe å si for informantene, og de var trygge 

på at fornyelsen ville gå i orden hver gang. De visste at dersom situasjonen var lik som ved 

forrige fornyelse ville de kunne fortsette å bo der de bodde. Det kontraktstypen hadde 

innvirkning på var hvordan man tenkte om leiligheten de bodde i. De fleste informantene 

hadde, som Mona, tidsbestemte kontrakter på fem eller tre år av gangen. For enkelte var 

situasjonen en annen, slik vi så med Truls, hvor de hadde tidsubestemte kontrakter. De 

trengte ikke å fornye kontrakten med jevne mellomrom, og situasjonen ble derfor en annen i 

forhold til å gjøre noe med leiligheten og også hvordan man tenkte om den. 

 

Liker du leiligheten din? 

Jaja. Ja, selvfølgelig. Når jeg flytta hit første gangen så.. etter et års tid så tenkte jeg nei, faen 

heller, jeg må pusse opp. Og da pussa jeg først opp badet. Pussa opp gangen og stua. Pussa 

opp hele kåken da. Skifta alle ledninger. (...) Og så ringte jeg til kommunen og sa, okei, nå har 

jeg pussa opp kåken. (...) Jeg hadde papirer på alt da. Så du kan si når de skifta bada nå for tre 

år siden så var badet mitt det ENESTE badet i hele oppgangen som var tett. Som det ikke var 

noe fuktighet i.  Det er litt kult da. Jeg fikk jo åtte måneder gratis husleie. Han hadde med seg 

en snekker, elektriker og en rørlegger pluss seg selv da. Alle gikk igjennom og det var liksom 

etter boka hele pakka. 

Men var det også litt på grunn av den evighetskontrakten at du tenkte at..? 

Ja, hadde jeg hatt fem år så hadde jeg aldri gjort det. Det er helt sant. 

 

Kontraktstiden hadde noe å si for om man opplevde å kunne gjøre noe med leiligheten og 

pusse den opp. Truls anså leiligheten som sin egen på grunn av kontrakten han hadde. Dette 

gjorde også noe med hvordan han tenkte om leiligheten og tilhørigheten til den. 
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Altså, folk kjøper kåken sin da har de mer lyst til å ta vare på det. Altså, ja, vise interesse for 

det. Det er noe du betaler for selv da. Da er det jo mer gøyalt å være forsiktig med det. Når 

man eier det kan man si da. Sånn tenker jeg siden jeg har livstidskontrakt, så da tenker jeg at 

jeg eier kåken. På en måte da. Jeg tror jeg kommer til å bo her lenge også (smiler). 

 

Når man har en tidsubestemt kontrakt har man også mulighet til å gi leiligheten videre til 

nærmeste familie. På den måten er det ikke så rart at informanten tenker på leiligheten som 

sin egen. Han kan bo der så lenge han vil, og når han dør kan leiligheten gis videre til barna 

hans. På mange måter blir dette som vanlig arv bare at du ikke eier leiligheten og verdier som 

hører med det. Det å pusse opp leiligheten var derfor noe som var lettere for han enn det var 

for Mona som ikke hadde lignende kontrakt. Kontraktstypen til Truls gjorde det mulig for 

han å investere i en mer personlig leilighet som han opplevde som sin egen. 

 

4.6 Oppsummering 
Med unntak av en person var det å bo kommunalt ikke noe informantene skjulte i møte med 

andre de ikke kjente. For Marit så man at det riktignok var enda vanskeligere å fortelle når 

det var noen som kjente henne fra det gamle livet før hun opplevde å komme i en situasjon 

som for henne i enkelte sfærer opplevdes stigmatiserende. Likevel har vi sett at det ble gjort 

vurderinger på hvem det var man skulle si det til, og om det passet å si det. Det ble også brukt 

ulike former for informasjonskontroll gjennom på den ene siden å ikke si det og på den andre 

siden velge å avsløre informasjon for å bryte med forventingene i den sosiale samhandlingen. 

Noen få var helt åpen om deres bosituasjon uten å reflektere noe mer over det. En av 

informantene som valgte frivillig avsløring gjorde dette på bakgrunn av at hun anså det å bo 

på Torshov som synonymt med å bo i kommunal bolig, og dermed mer som en diskreditert 

informasjon enn en diskrediterende. Sist så vi også hvordan man gjennom å bryte 

forventingene heller ikke satt seg selv i en diskrediterende posisjon, men oppnådde heller 

kontroll i samhandlingen. Viktig for mange, men spesielt for Siri og Truls, var at det å være 

ærlig og ikke falsk mer viktig enn å holde tilbake informasjon. 

Ønske om å eie en leilighet var først og fremst begrunnet med økonomiske motiv, selv 

om en informant når han var yngre også ville ha eid en leilighet for å slippe å måtte si at han 

leide, og med det være en av de normale som han da identifiserte seg med den gang. At det i 

hovedsak var økonomiske motiv som lå bak ønsket om å eie egen bolig er heller ikke 

overraskende, dersom man tar utgangspunkt i at de fleste ikke opplevde det som skamfullt å 
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si at de leide en kommunal bolig. De hadde ikke internalisert stigmaet knyttet til å leie en 

kommunal bolig, og behovet for å eie bolig handlet dermed heller ikke først og fremst om å 

innfri en forventing om å eie i møte med andre, men heller å komme seg ut av en 

«knapphetsøkonomi». 

Ut fra egen identitetsforståelse har vi sett at det er ulike måter å møte 

samfunnsforventningene om å eie egen bolig på, som ble vist gjennom hvordan informantene 

utøvde informasjonskontroll i sosiale samhandlinger med blandede kontakter. Med noen få 

unntak var disse forventingene noe alle var klar over, og til en viss grad gjorde aktive valg 

om å bry seg om eller ikke. Hvem man identifiserte seg med og hvem man omgikk virket 

også som hadde innvirkning på hvordan man forholdt seg til å leie en kommunal bolig på 

Torshov. 
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5 Analysekapittel 2: Å leie på Torshov 
 

Hvor det første analysekapittelet i stor grad handlet om hvordan man forholdt seg til de 

normale i blandede kontakter handler dette kapittelet om hvordan identitetsforståelse er 

knyttet til bosted og referansegrupper.  

I første analysekapittel ble det vist at en av informantene opplevde det å si at man bor 

på Torshov som en diskreditert sosial informasjon. I hvilken grad et stigma opplevdes som 

synlig så vi hadde noe å si i forhold til om man fortalte om man bodde i kommunal leilighet 

eller ikke. I hvilken grad man også opplever et stigma som kjent fra før, hva Goffman ([1963] 

1990) kaller «known-about-ness», så vi hadde innvirkning på valg av informasjonskontroll 

for Siri. Å si at man bodde på Torshov opplevdes for henne som å si at man bodde i 

kommunal bolig, og at det var et kjent område for det, med dertil forventninger. Det at det 

var «et sånt område» vil i dette kapittelet bli forstått som et område med en forventing til et 

sted med mange kommunale leietakere, og ikke til Torshov som sted. Dette gir også mening 

med tanke på de høye boligprisene på Torshov som ikke indikerer at andre anser Torshov 

som utsatt eller et belastet område, men tvert imot som et attraktivt område (Barlindhaug 

2017, Brattbakk og Wessel 2017). Jeg vil i den videre analysen derfor referere til sted og 

stedet i betydningen at det er et område med mange andre kommunale leietakere. 

 

5.1 Å føle seg «hjemme» 
Å føle seg hjemme der man bor har noe å si for tilknytning og tilhørighet. ”Boligens 

beliggenhet – nabolag og bomiljø – bidrar til den enkeltes identitet og opplevelse av 

tilhørighet” (Grønningsæter og Nilsen 2011). Selv om dagens boligmarked i Oslo gjør det 

vanskeligere å bosette seg der man vil, har de fleste likevel mer frihet til å velge hvor man vil 

bo enn det kommunale leietakere har. Goffman ([1963] 1990) snakker om at man gjerne 

omgås de man føler seg mest lik som, ens egne. Det samme er også ofte tilfelle i bostedsvalg, 

og ofte velger man å bosette seg i områder med mennesker som er like en selv. I 

klasseforskning snakker man gjerne om ««a sense of one’s place», altså at følelsen av 

geografisk tilhørighet har sterkt tilsnitt av klasse – man «vet hvor man hører hjemme», 

geografisk og sosialt» (Ljunggren mfl. 2017, s. 363). Når kommunale leietakere i mindre 

grad enn andre selv kan velge hvor de vil bo, eller flytte fra den boligen de har, kan man 

tenke seg at hvordan man opplever stedet man bor vil bety mer for identitetsforståelse enn for 
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andre som har større flyttemobilitet. Den sosiale tilknytningen kan tenkes å bli mer viktig enn 

den geografiske. 

 

Hvordan opplever kommunale leietakere med lite autonomi i egne flyttevalg stedet de bor? 

Hvordan har det innvirkning på stedstilhørighet og bruk av nærmiljø?  

 

Hvor kjent man føler at bomiljøene eller stedet man bor er kan kanskje ha noe å si for 

hvordan man ser seg selv i forhold til andre kommunale leietakerne som bor på samme sted. 

Som vi så av første analysekapittel var det for eksempel viktig for Marit å vise annen sosial 

informasjon som stod mer i stil med hva hun identifiserte seg med i møte med de gamle 

klassekameratene. Dette var noe hun kunne kontrollere, og utøvet informasjonskontroll i 

form av å «se ordentlig ut». På samme måte kan man tenke om stedet man bor. Hvordan man 

opplever stedet man bor når man har lite autonomi i flyttevalg kan for eksempel vises 

gjennom at man bruker informasjonskontroll til å «gjøre» identitet som er mer knyttet til egen 

identitetsforståelse. Dette blir sosial informasjon om ens sosiale identitet som man kan 

definere selv, og som man har mer kontroll over i motsetning til mobilitet i bostedsvalg. 

Jeg vil i dette andre analysekapittelet først si noe om identitet gjennom 

referansegrupper og hvordan man kan oppleve ambivalens knyttet til gruppetilhørighet. 

Hvordan man opplever bomiljøet og det å bo på et sted med mange andre kommunale 

leietakere når man ikke kan flytte som man vil, vises gjennom andre måter å «gjøre» identitet 

på knyttet til leilighet og bomiljø i blokka man bor. Videre vil jeg vise hvordan hvem man 

sammenligner seg med, og forventinger fra andre til stedet kan si noe om opplevelse av 

bosted. Jeg vil også vise hvordan det boligsosiale arbeidet på Torshov har muliggjort å 

«gjøre» identitet gjennom ulike roller, og hvordan det skaper sosial tilknytning gjennom å 

kunne bidra med noe og ha et fellesskap gjennom «treffstedet» som driftes av bydelen. 

 

5.2 Identitetsforståelse ut fra referansegruppe 
Hvem man identifiserer seg med, de normale eller ens egne, har vi sett har en innvirkning på 

hvordan man opplever samfunnsforventingene om å eie og hvordan man forholder seg til 

dem. På hvilket tidspunkt man opplever å komme i en situasjon som kan være en 

diskrediterende del av ens identitetsforståelse har noe å si for hvordan man utøver 

informasjonskontroll, men det har også noe å si for gruppetilhørighet. Dersom man opplever 

å få en uønsket annerledeshet ved seg på et senere tidspunkt i livet vil man ha en annen 
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innsikt i hvordan man oppfattes av andre, enn det de som alltid har hatt en slik del ved seg 

kanskje har.  

For Marit var dette som vi så tidligere tilfelle i måten hun utøvde informasjonskontroll 

med gamle klassekamerater, fordi hun var i en annen situasjon nå enn den gang de kjente 

henne. Å gå fra ha et normalt liv til å havne i denne situasjonen gjør at hun nå kanskje mer 

enn andre er klar over hvordan hun blir sett på av andre, selv om hun ovenfor seg selv har 

akseptert situasjonen hun er i. Som Goffman ([1963] 1990) påpeker «The painfulness, then, 

of sudden stigmatization can come not from the individual’s confusion about his identity, but 

from knowing too well what he has become» (s. 158). Det samme gjelder Jens som også 

levde et mer eller mindre «vanlig» liv frem til tilfeldigheter i livet gjorde at han ikke kunne 

leve det normale livet lenger. Jens forteller hvordan han selv så på andre i hans situasjon når 

han var yngre:  

 
Men jeg har jo hatt holdninger mot det selv så jeg er jo ikke rette mannen til å være bastant på 

det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg var jo selv i en situasjon hvor jeg, om jeg ikke så 

ned på det så så jeg med undring på det da. Det må da være mulig å klippe håret og få seg en 

jobb, og ordne opp. Og sånn er det.. det henger jo igjen. 

 

Dette beskriver Goffman ([1963] 1990) gjennom at det å oppleve og havne i en slik situasjon 

senere i livet kan være en øyenåpner for den det gjelder. Man ser med andre øyne på hvem 

man blir assosiert med og hva det innebærer av forventinger, som man kanskje også vet at 

man ikke kan innfri. Man forstår de sosiale konsekvensene av å være stigmatisert. Selv om 

det for samtlige informanter var viktig å presisere at man ikke var noe bedre enn andre hadde 

man likevel ulike grensedragninger til andre kommunale leietakere. Dette viser det som 

Goffman snakker om kan oppstå i en «drakamp» i identitetsforståelse mellom 

gruppetilhørighet, og i norsk sammenheng med en sterk egalitær kultur kan man kanskje se at 

dette er enda tydeligere her. Man har et behov for å ha noen sosiale grensemarkører i forhold 

til egen identitetsforståelse, samtidig som man opplever å få dårlig samvittighet for å fremstå 

som bedre enn de andre av den gruppen man nå er en del av, og som man har fått en annen 

forståelse for. Dette snakker også Goffman ([1963] 1990) om som sentralt for ambivalensen i 

gruppetilhørighet. Som Jens uttrykte det: 
 

Det vil jeg understreke – jeg er ikke noe BEDRE enn andre. Ikke noe verre.. altså jeg er som 

alle som bor her. Jeg er ikke noe hevet over det. 
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Eller som Truls sa: 

 

 Jeg tenker at jeg har ikke noe mer rettigheter enn noen andre. Det er viktig å huske. 

 

Ambivalens i gruppetilhørighet kan gjøre at man drar sosiale grenser mellom seg selv og 

gruppemedlemmer i forhold til identitetsforståelse, men som for informantene ikke betydde 

at man følte seg noe bedre enn andre. Likevel var opplevelse av bomiljøet noe som bidro til 

at man hadde behov for å «gjøre» identitet på andre måter for å skille seg fra det man ikke 

identifiserte seg med på bostedet. 

 

5.3 Opplevelse av bomiljø og sosiale posisjoner blant ens 

egne 
Torshov er for mange av informantene et flott område med mye grønne lunger og gode 

kollektivtilbud. Samtidig opplever de at det er et område med mange mennesker med 

utfordringer som er samlet på et sted. Dette var noe som hadde innvirkning på opplevelsen av 

bomiljøet. En opplevde at det hadde blitt verre siden hun flyttet dit. 

 
[Det har blitt v]eldig mye verre. Det er.. Nå er det jo knivstikking, drap, you name it nesten 

hver dag her. (...) Det er masse fine grøntarealer og sånn rundt her ikke sant. Men det hjelper 

ikke så mye det når du ikke får brukt dem fordi du ikke tør å gå ut her. 

 

Det samme uttrykte en annen informant: 

 
Det har blitt verre. Blitt verre. (...) [O]g det blir tøffere og tøffere. Jeg må si at.. Det er jo.. 

Ikke bare.. Jeg vil ikke overdrive men i alle fall minst, mer enn det, minst to ganger i uka så er 

politibilen innom. Da er det bråk i gården og det er knivstikking og skudd (...) og det er noe 

hele tiden. Men altså, jeg.. stort sett så er det sånne som er i miljøet som tar hverandre, ikke 

sant. Jeg har aldri følt meg redd eller trua da, det har jeg ikke altså. Og ambulanse står der.. 

Du registrerer.. Du bryr deg snart ikke mer.. 

 

Informanten uttrykker at det som oftest er personer innenfor et visst miljø som gjerne utsetter 

hverandre for ting. Siden hun ikke er en del av dette miljøet er hun heller ikke redd. At dette, 

for henne, er så synlig har gjort at hun nærmest ikke reagerer lenger. Det betyr ikke at hun 
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synes det er greit. Goffman ([1963] 1990) beskriver denne typen reaksjoner som noe man kan 

bli vant til, men ikke nødvendigvis godta. Man kategoriserer likefullt og har fortsatt 

forventinger til kategoriseringene. Informanten er derfor ikke redd eller har følt seg trua, for 

forventningen knyttet til uro der hun bor handler om et «visst miljø» hun ikke er en del av 

eller identifiserer seg med. På den måten blir dårlig bomiljø knyttet til noe man ikke 

identifiserer seg med, og som man kan ha behov for å skille seg fra. For flere var ens egen 

leilighet derfor en måte å skille seg fra hvordan man opplevde bomiljøet og de andre 

kommunale leietakerne man ikke identifiserte seg med, og som var de som på mange måter 

utgjorde narrativet om Torshov som utrygt blant andre, de normale. 

 
(...) leiligheten min er veldig fin sånn i forhold til hvordan det ser ut rundt her. Veldig nytt 

kjøkken, fliser på badet. Det har jo alle rundt her nå da. 

Tror du leilighet betyr like mye for andre rundt her? 

Ser ikke sånn ut. For at hvis du hadde gått rundt og sett litt rundt i leilighetene her så hadde du 

fått sjokk av noen av leilighetene. Folk bryr seg ikke om å vaske eller å gjøre rent det er bare 

å ha et sted å bo. 

Oppholdssted liksom? 

Ja. Jeg har vært gift ikke sant, så jeg har lært av moren min at det skal være sånn og sånn så 

jeg har tatt med meg det hjemmefra at det skal være rent, at du skal skifte på senga, du skal 

vaske klærne dine, du skal være ren. Det er ikke.. eh, det er ikke vanlig å se det her. 

 

I motsetning til å ha et oppholdssted å være på, har Mona mer et hjem. For andre ble også 

leiligheten noe annet enn den forventingen som for mange er knyttet til en kommunal 

leilighet. Gjennom kontraktstypen informanten hadde fikk leiligheten en annen betydning for 

han. 

 
Altså, folk kjøper kåken sin da har de mer lyst til å ta vare på det. Altså, ja, vise interesse for 

det. Det er noe du betaler for selv da. Da er det jo mer gøyalt å være forsiktig med det. Når 

man eier det kan man si da. Sånn tenker jeg siden jeg har livstidskontrakt, så da tenker jeg at 

jeg eier kåken. På en måte da. Jeg tror jeg kommer til å bo her lenge også (smiler). Jeg synes 

det er ålreit å bo her. 

 

For andre var leiligheten grei nok, men som fortsatt var et sted de trivdes og som føltes som 

et hjem. Leiligheten ble ikke i seg selv noe man «gjorde» identitet gjennom for å skille seg 
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fra andre. Likevel var leiligheten et sted som var deres eget i et område mange ikke opplevde 

som bra. Som en informant uttrykte det: 

 

Altså sånn leiligheten og sånn er helt grei. Det er området rundt. Det er jo.. Når jeg flytta hit 

så var jeg ikke noe kjent med hvordan det var her og sånn. Da var det ikke sånn som det er her 

nå heller. (...) Sånn at, ja jeg har vært helt fornøyd, men de siste 10 åra har det forandra seg 

helt her. Nå har det blitt en getto. 

 

At det oppleves som en getto forstås her som at hun opplever området hun bor i som svært 

dårlig. Og som vi har sett var det flere som uttrykte at de opplever at miljøet på Torshov har 

blitt verre de siste årene. Likevel mente mange at deres oppgang eller blokk var rolig og bra, 

men at det var andre blokker som hadde problemer med bomiljøet. På samme måte som med 

leiligheten ble dermed også blokka de bodde i noe som skilte dem fra det som ansås som 

negativt med stedet. Men som en informant uttrykte det på spørsmål om det var forskjeller i 

bomiljøene mellom blokkene:	 
 

Ja, alle later som det er det men det er ikke det 

Nei, det er ikke det? 

Nei, du vet.. Det er jo sånn «vår gård er mye bedre enn den gården og..» Det er bare tullprat. 

Alle gårdene har sine fylliker og sine.. Så det er.. 

 

Mange av informantene uttrykte at de opplevde at det var forskjeller mellom blokkene når det 

kom til bomiljøene, men at det stort sett var rolig i deres blokk eller oppgang. Som en av 

informantene sa mens hun pekte på de ulike blokkene: 

 
Ja, veldig stor forskjell. Den blokka som [hun bor i] er den som er mest stille. Minst bråk, 

minst uro, minst.. Den blokka der er [litt blandet], neste blokk har vel blitt bedre. Det er den 

som er verst nå. Det er der det er mest bråk og sånn.. 

 

Hva slags identitetsforståelse informantene hadde til stedet kom også til uttrykk gjennom 

ulike roller å «gjøre» identitet på knyttet til dårlig bomiljø. Gjennom å være en som holdt 

orden og sa ifra var det med det rolig og bra bomiljø i deres blokk.  

 
Ja, det har jeg forstått at det er [forskjeller] altså. (...) sånn som den oppgangen jeg bodde i 

(...), den var rolig. Det hadde noe med.. sikkert jeg som bodde der som er ganske.. kan være 
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ganske streng da.. og bestemt. Og det er det jo mindre og mindre av.. (...) Så nei, miljøet det 

varierer veldig altså. Sånn som jeg har forstått det da. Men jeg kan jo bare snakke om hvordan 

min bosituasjon er, og den er.. der er det stille og rolig. 

 

Eller som en annen beskrev: 

 
(...) Enten så sovner du utenfor eller så sovner du i oppgangen. Mye av det da. Men det har 

ikke vært så mye av det i oppgangen min. Kan du si. Jeg har jo vært borgermester da. Hehe. 

Men [da] de solgte og sånn så sa jeg ok, nå må jeg slutte å være borgermester. 

 

For den siste informanten følte han at han ikke trengte å passe på mer når blokka ble 

seksjonert ut, og private kjøpte leilighetene. Da kunne han slutte å være «borgermester». Med 

lite autonomi i flyttevalg kan man ikke flytte til et sted med bedre bomiljø, dersom man føler 

at det er dårlig bomiljø der man bor nå. Det at dårlig bomiljø var knyttet til et visst miljø man 

ikke identifiserte seg med gjorde at leiligheten ble en måte å skille seg fra dette på, og som ga 

en annen sosial informasjon om deres sosiale identitet. Det siste sitatet viser at det knyttes 

andre forventninger til å bo i en blokk hvor alle eier leiligheten sin enn det er til å bo i en 

kommunal blokk. Hvordan man opplever å ha boligeiende naboer kan derfor si noe om 

identitetsforståelse til det å være kommunal leietaker, men også til hvordan det er å bo på et 

sted med mange andre kommunale leietakere.  

 

5.4 Å sammenligne seg med andre 
Som nevnt kan det virke som det er knyttet andre forventinger til å bo i en kommunal blokk 

enn det er til å bo i en blokk hvor man eier leiligheten. For de som har gått gjennom en 

prosess som har gitt de innsikt i de sosiale konsekvensene av å tilhøre en mer stigmatisert 

gruppe av samfunnet, har de kjennskap til forventingene knyttet til å bo i en kommunal 

blokk. Identitetsforståelse knyttet til en innsikt ikke alle har kan dermed også si noe om 

opplevelse av bostedet for dem. Med andre ord vil hvem man sammenligner seg med dermed 

også kunne si noe om hvordan man opplever bostedet sitt. Brattbakk og Wessel (2017) kaller 

dette relativ deprivasjon. Man kan i utgangspunktet tenke at man har det greit helt til man 

sammenligner seg med noen som har det bedre. Goffman ([1963] 1990) hevder at opplevelse 

av stigma også henger sammen med hvem man ønsker å bli sett sammen med. Hvem man 

assosieres med og hvordan det har innvirkning på hvordan andre ser deg, og hvordan man 
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opplever og håndterer dette sier noe om identitetsforståelsen din. Dette kan også overføres til 

bosted, og hvilke ubevisste forventinger som kan tillegges deg når du sier hvor du bor. 

Oslo har lenge vært en sosialt delt by (Ljunggren (red.) 2017b?, Hagen mfl. 1994). 

Tradisjonelt har de med mer velstand bodd på vestkanten av byen, mens de med mindre 

velstand har bodd på østkanten. Som vi så i det første analysekapittelet opplevde informanten 

at det var knyttet ulike forventninger til deg om du bodde på Frogner eller på Torshov. Hvor 

de sosiale skillene som deler byen går kommer litt an på hva man ser på. Likevel har 

gentrifisering av deler av byen bidratt til at de sosiale skillene har endret seg noe, og i 

tradisjonelle arbeiderklassestrøk som på Torshov bor det nå middelklasse med en annen 

økonomisk og kulturell kapital. Side om side med det geografisk konsentrerte området med 

kommunale boliger bor det også mer velbemidlede mennesker.  

Selv om de aller fleste i utvalget ikke hadde noe spesielt forhold til sine boligeiende 

naboer var det likevel noen få som mente det var et sosialt skille mellom dem, og de naboene 

som eide sine boliger. En av dem snakket om da det kom ny bebyggelse ved siden av den 

helkommunale gården han bodde i tidligere når han jobbet.  

 
Jeg bodde der i 11 år, og mot slutten da så var det.. heh. Kom det mer og mer politi inn, altså 

det var mer husbråk, mer synlig rus og det var mye uroligheter rundt bosituasjonen. Folk som 

fungerte dårlig da i.. Som hadde dårlig boevne. Slik jeg kan vurdere det da. Jeg var jo ikke i 

selve det miljøet men jeg registrerte det jo så.. Særlig det med husbråk ble tydeligere 

ettersom.. ja.. Også pluss at du da fikk en ny beboermasse for det ble jo bygget nye boliger og 

det kom inn, hva skal jeg si for noe, mer den normale beboer da. Så man følte seg kanskje mer 

utenfor. Altså, følte seg som en sånn egen klasse på en måte som var negativ da i forhold til 

de andre, og rausheten og fellesskapsfølelsen blir borte da. Det blir liksom de som har livet 

sitt på stell og oss som ikke hadde det, så det blir et sånt skille som jeg syntes var.. som ble 

tydeligere og tydeligere. 

 

Opplevelsen av en tydeligere sosial avstand mellom de som bodde i de kommunale 

bygårdene og de som flyttet inn i den nye bebyggelsen ved siden av som var boligeiere, 

gjorde at han følte på et utenforskap. Han mener dette er en negativ utvikling i samfunnet 

generelt, men som han mener blir veldig tydelig på Torshov. 

	
Og det er jo sånt som man ser her også, altså det blir jo solgt.. noen av gårdene har jo blitt 

privatisert ikke sant og du har fått hele Grefsen/Sinsen der med folk med en helt annen 

økonomi og en helt annen, kall det livssituasjon da, som gjør at det blir litt kræsj tenker jeg. 
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Og man føler seg.. Man ser ikke det så tydelig når alle har det likt da, for jeg er jo av den 

generasjonen hvor det var veldig mye likhet. Altså når sosialdemokratiet fungerte veldig godt 

da, hvor det spilte ikke noe rolle om du hadde master eller om du var advokat eller om du 

jobbet på spikerverket. Altså det var ikke noe viktig. Det var hvordan du oppførte deg. Og 

det.. det kan jo jeg som en litt eldre kar savne da. Det kan jeg jo. Det er den 

samfunnsutviklingen som er tydeligst og du ser det aller tydeligst i denne bydelen i 

forbindelse med at det er vanvittig mange kommunale gårder. 

	

Hvor ambivalens blant ens egne ble uttrykt av informantene gjennom å presisere at man ikke 

var bedre enn noen andre, var opplevelsen at de normale ikke tenkte på samme måte. Det var 

også en opplevelse av andre samfunnsforventninger i dag enn tidligere som gjør at det 

oppleves som sosialt tydeligere dersom man ikke når opp til, eller kan innfri disse 

forventningene. Stedets betydning og det å ha naboer som eier ble i denne sammenheng 

derfor ikke sett på som noe positivt. 

For Jens hadde han innsikt i både å eie bolig og leie kommunalt. Dette sammen med 

det han beskriver som en negativ endring i beboermassen ved at det flyttet mer marginaliserte 

mennesker inn i de kommunale leilighetene gjorde at han opplevde det som et sosialt skille 

mellom dem og de som eide. Han følte også at det var vanskelig å identifisere seg med de 

som eide boligen i den nye bebyggelsen da han hadde fått en innsikt andre ikke har fått. Dette 

gjorde at det var vanskelig at han visste hva andre potensielt tenkte om de som bodde i 

kommunal bolig. 

	
Ja, så forståelsen.. Jeg har jo hatt et slikt liv selv altså før jeg på en måte havnet i en situasjon 

hvor jeg ikke hadde noe valg. Jeg bor i en kommunal leilighet fordi jeg.. eh.. livet mitt har ført 

meg dit da. Så det var jo lett å se med litt bitterhet kanskje og.. jeg er ikke det nå, heh, men 

det var når jeg slet som mest, vanskelig å identifisere meg med.. med de såkalte vellykkede 

da, kall det det, som heller ikke hadde noe forståelse for oss som hadde våre problemer da. 

For man vet jo ikke hvorfor man har havnet i en sånn situasjon. Det er det liten forståelse for 

generelt da i samfunnet. 

Du følte at det bare ble generalisert til å være..? 

Ja. Så mot slutten var det rart når jeg hadde arbeid. Og jeg tror jeg var, i min oppgang, den 

eneste som hadde fast jobb liksom. Men da var det jo.. Det blir mer og mer.. Det er mer og 

mer sjeldent da at folk i kommunale gårder har det jeg vil kalle.. eh.. et A4-liv, skal vi si det? 

Hvis du forstår litt hva jeg mener? Det er lite av det. Og det er jo.. det blir jo en egen, kall det 

beboermasse da.. (...) 
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Gjennom en mer marginalisert beboermasse i de kommunale gårdene opplevde altså 

informanten at de sosiale skillene mellom dem som leide kommunalt og de som ikke gjorde 

det ble tydeligere. Hvor informanten mente at privatiseringen av noen av gårdene på Torshov 

potensielt kunne ha en negativ innvirkning på identitetsforståelsen til de som bodde der, 

mente en annen at dette hadde hatt en positiv innvirkning på stedet og bomiljøene. Han bor 

selv i en av de gårdene som har blitt privatisert. 

 

Du kan si det har vært veldig stor utvikling fra jeg flyttet hit til nå. (...) Hvor mye roligere det 

har blitt de siste fem åra liksom. Det er helt sprøtt. Nå kan man liksom sove både lørdag og 

søndag til liksom klokka ni og ti uten å våkne opp av at det er en slåsskamp. 

Ja, så det har blitt mye roligere her? 

Ja, det må jeg si. Jaja. I hvert fall for meg. Der jeg bor har det egentlig alltid vært ganske 

rolig. Etter at de solgte ut. Så det er bare min og en annen leilighet igjen som er gjennom 

kommunen. Så da har det blitt mer luksus å bo her kan du si. For det er liksom orden.. 

 

Siden han bodde i en bygård hvor det var flere private enn kommunale leiligheter mente han 

at dette gjorde det til et bedre bomiljø. Folk hadde et eierskap til leiligheten som gjorde at 

man brydde seg om hvordan man hadde det. At bomiljøet hadde endret seg sa også en annen 

informant som også bodde i en gård hvor det hadde kommet boligeiere inn. 

 

Du vet, Torshov har fått et dårlig navn. Men etter at de solgte ut den andre kommunale gården 

her har det blitt et helt annet liv. (...) Det er veldig flotte folk de som har kjøpt på andre siden. 

 

Hvordan man opplevde å få boligeiere som naboer kan både ses i sammenheng med når man 

opplevde å bli stigmatisert og med det vissheten om hvordan man kunne bli oppfattet som 

kommunal leietaker, men det kan også ses i sammenheng med hvem man anså som 

referansegruppen sin og de forventningene som var en del av denne gruppen som man ikke 

nådde opp til. Gjennom å bli «eksponert» for de normale kunne man ikke velge å skjerme seg 

fra forventningene som hørte til denne gruppen, og de sosiale skillene ble tydeligere. Dette 

kunne også ses sammenheng med en mer marginalisert beboersammensetning som 

tydeliggjorde dette. En kommunal beboer med et mer eller mindre «A4-liv» var det mindre 

av og det gjorde det også kanskje vanskeligere for de som identifiserte seg med dette å føle 

tilknytning til stedet de bodde, og å forholde seg til forventingene fra andre som de opplevde 

fulgte med stedet de bodde. 
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Likevel uttrykte majoriteten av informantene at det at det var samlet så mange 

mennesker med utfordringer på et sted var noe av det som gjorde at bomiljøene fungerte 

dårlig, og at man derfor burde spre beboermassen. Det kunne virke som det at så mange 

marginaliserte mennesker bor på samme sted var det som utgjorde narrativet mange av 

informantene hadde om Torshov som kjent for å være belastet eller utrygt, og som for noen 

gjorde det vanskelig å føle en tilhørighet til stedet, uten at det betydde at man følte seg noe 

bedre enn sine kommunale naboer. 

 

5.5 Identitet og stedstilhørighet gjennom boligsosialt 

arbeid 
5.5.1 Opplevelse av boligsosialt arbeid 
Det å selge ut kommunal boligmasse har vært et boligsosialt virkemiddel for å unngå 

konsentrasjon av levekårsutfordringer til et geografisk konsentrert område, og begrense 

ulempene det gir i form av for eksempel reproduksjon av sosial ulikhet basert på bosted.  

Som vist er det likevel ulike opplevelser av å ha boligeiere som naboer blant 

informantene, hvor noen mente at den sosiale ulikheten og følelse av utenforskap potensielt 

kunne føles sterkere sammen med boligeiere. Å føle på et utenforskap som leier blant andre 

boligeiere var også noe de private leietakerne i Vassenden og Lies (2012) studie følte på. 

Blant annet følte de at de ikke ble ordentlig inkludert som en del av det boligeiende nabolaget 

siden de som eide gikk ut i fra at de ikke skulle være der så lenge. Gjennom den 

områderettede boligsosiale innsatsen mot de kommunale bygårdene på Torshov har det vært 

et ønske om å skape et fellesskap blant de som bor der, og tilhørighet til stedet. Ulike tiltak 

har vært rettet inn mot bakgårdene og parkområder, lage gårdsstyrer, ha bedre egnede 

møtesteder, og i det hele tatt inkludere og involvere de som bor der til å være med, og ha 

medbestemmelse i hvordan man vil at nabolaget og bomiljøet skal være.  

Flere av informantene hadde ikke noe særlig forhold til det områderettede boligsosiale 

arbeidet. Andre var veldig engasjert i det, mens noen var ambivalente til at det var et slikt 

arbeid rettet mot stedet de bodde, og mot dem som kommunale leietakere. Hvordan man ser 

på det boligsosiale arbeidet kan ses i lys av identitetsforståelse og i hvilken grad man 

internaliserer stigmaet som hører med at man bor i et område som anses som utsatt, eller om 

man ønsker arbeidet velkommen. Selv om de som var engasjert og positiv til at det var en 

innsats i området var heller ikke de fremmed for at de visste hva andre tenkte om stedet de 
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bor. Dette kom frem av intervjuene i hvordan man sammenlignet østkanten og vestkanten 

som man så i første kapittel. Selv om det har vært vist til et narrativet om Torshov som et 

«dårlig sted», var det også, som vist i første analysekapittel, et narrativ om at man på Torshov 

«er seg selv». Gjennom dette narrativet forvarer man Torshov og man skammer seg ikke over 

den situasjonen man er i. I lys av dette narrativet kan man heller ikke skamme seg over at det 

er behov for en innsats der man bor. 

 

5.5.2 Identitetsforståelse gjennom bomiljøarbeid 
En del av det boligsosiale arbeidet på Torshov handler om bomiljøene i bygårdene. 

Informantene ga inntrykk av at bomiljøene og arbeidet med det i de ulike blokkene virket å 

være personavhengig. Noen hadde gårdsstyrer i blokka de bodde, andre visste ikke om det 

hadde det. I noen av blokkene ble det plantet blomster om våren, i andre ble det ikke det. 

Blant en av informantene var det en med et stort engasjement og personlig interesse for å 

bedre bomiljøet i blokka han bodde. Han hadde tidligere levd som en av de normale, og sa 

selv at han måtte tenke seg grundig om før han takket ja til å bo på Torshov. Han hadde hørt 

mye om stedet før han flyttet dit, og også selv sett en del uhyggelige episoder i området. Etter 

en tenkepause takket han ja til leiligheten fordi han ville gjøre det bedre å bo der.   

 

Jeg skulle egentlig ikke bo her men så ble jeg kjent med en som jobbet med kommunal bolig 

her [og han spurte meg] «hvorfor kan du ikke søke?». Så søkte jeg og fikk en leilighet her. 

(...) [H]an sa med en gang «vi trenger deg her». Så var jeg først litt sånn.. når jeg fikk 

kontrakt, huff skal jeg bo her, men så bestemte jeg meg for at ok jeg [gjør dette].  

 

Han ble oppfordret til å takke ja fordi det var behov for noen som kunne bidra i arbeidet om å 

gjøre bomiljøene bedre. Hans målsetting er å jobbe for at hans blokk skal få det beste 

bomiljøet i Norge. På kort tid har det skjedd store forandringer og også gjort at flere har blitt 

kjent med hverandre. 

 
[N]å har det blitt bedre. Bare det siste året har det blitt som nesten natt og dag. Store 

forandringer her. Før så.. Jeg er i gårdskomiteen og vi har fokus på bomiljøet. Det er blomster 

her nå og.. [Jeg er] inne i gården og rundt her og da får jeg kontakt med folk. Prater litt med 

dem og.. Du vet, jeg visste ikke det, men det bor eldre folk, nordmenn, som kanskje har bodd 

der i 30 år og det visste jeg ikke. Jeg har aldri sett dem. Også begynte jeg å jobbe. Jeg klippet 
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gress og ordnet med blomster. Det var så mye ugress og sånt og masse sprøyter inne i.. Jeg 

hater sprøyter så jeg måtte bare gjøre noe. Noen måtte starte det. 

Med å rydde opp? 

Ja, med å rydde opp. Og nå ser det helt annerledes ut. I sommer hadde vi kanskje de beste 

blomstene i byen i bakgården. (...) Det var det første året som vi startet med dette og det ble 

helt perfekt! 

 

Det å gjøre gårdsrommene og nærområdene på Torshov trygge, i motsetning til hvordan 

mange av informantene mente det var og som noen oppfattet at andre trodde det var, var 

viktig for å skape en tilhørighet og eierskap til stedet. Det at han hadde fått kontakt med 

andre og også involvert flere i dette prosjektet, mente han hadde bidratt til å skape et 

fellesskap som bidro til å gjøre bomiljøet bedre. Bomiljøarbeidet muliggjorde å «gjøre» 

identitet samtidig som det fungerte samlende for de som bodde i blokka. Et annet sted som 

virket samlende, uavhengig av syn på det boligsosiale arbeidet, var «treffstedet».  

 

5.5.3 Treffstedet – fellesskap og mulighetsrom 
Treffstedet betydde mye for alle informantene på ulik måte. Når intervjuene ble gjort hadde 

det vært noen hendelser, til dels alvorlige, som berørte driften av stedet. De var nødt til å 

holde stengt dager de egentlig skulle holde åpent. Dette var noe som opprørte og som gjorde 

noen av informantene urolige for at stedet skulle bli permanent steng. Treffstedet var en arena 

for å møte andre i samme situasjon, til «å komme seg opp av senga» og slå av en prat med 

andre eller «å få tømt seg etter helgen». For noen var dette stedet en av få arenaer de hadde 

av fellesskap og kontakt med andre. De var «brukere» av stedet. For andre betydde stedet i 

tillegg også noe annet. De var ressurspersoner som hjalp til og som hadde ved siden av å 

være brukere av stedet også mulighet til å ha en annen rolle. Det å kunne gjøre noe for andre, 

som for eksempel å lage mat, var noe de selv satt veldig pris på og som ga dem mye 

personlig. Stedet muliggjorde på den måten ulikt identitetsarbeid ut fra hvilke behov man 

hadde. Med en flat struktur mellom bydelsansatte og de som benyttet seg av stedet kunne 

man utfylle hverandre og jobbe sammen. Som en av dem sa: 

 

At jeg.. jeg bruker personalet til mitt, men så kan jeg brukes til andre ting ikke sant (...) og 

hvis jeg, ja det er god hjelp med det jeg trenger. Men så føler jeg også at jeg kan gi litt selv og 

det er for meg litt viktig. Jeg er vant med at noen har bruk for meg, og når jeg da ble 

uføretrygda så var det en sånn nedtur. Det var helt forferdelig altså, for da var det plutselig 
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ingen som hadde brukt for meg lenger, ingen som ringte til deg tre ganger om dagen for å 

prøve å få deg til å jobbe ekstra. Det var ingen som plutselig hadde bruk for deg lenger, og det 

syntes jeg var helt forferdelig altså å ikke.. nå er jeg glad for at noen kan bruke meg til ett 

eller annet (...). 

 

For informanten var betydningen av å kunne ha mulighet til å være til nytte og bidra med noe 

som hun hadde vært vant til gjennom et langt arbeidsliv viktig, og var noe som bidro til 

hennes identitetsforståelse knyttet til stedet hun bodde. Dette gjaldt ikke bare for henne men 

for flere i utvalget. Fellesskapet skapte en tilhørighet til et sted man var klar over hadde 

forventinger til seg, og som man forholdt seg til på ulikt vis. Uavhengig av hvordan man 

opplevde å bo på Torshov, og identitetsforståelse knyttet til det, var «treffstedet» et sted som 

informantene brukte og hvor man kunne møte andre i samme situasjon. «Back place» er noe 

Goffman ([1963] 1990) definerer som «where persons of the individual’s kind stand exposed 

and find they need not to conceal their stigma (...). Here the individual will be able to be at 

ease among his fellows and also discover that acquaintances he thought were not of his kind 

really are» (s. 102 og 103). Treffstedet ble noe som skapte en tilhørighet til området for de 

som benyttet seg av tilbudet, uavhengig av hvordan man brukte nærområdene og opplevde 

tilknytning til bostedet. 

 

5.6 Identitetsforståelse gjennom bruk av nærområdene 
Bruken av nærområdene varierte mellom informantene. Mange brukte mye tid i leiligheten 

og bruk av nærområdene begrenset seg til de nærmeste områdene. For andre brukte de ikke 

nærområdene noe særlig i det hele tatt, og dro ut av området når de for eksempel skulle møte 

venner eller til annen rekreasjon. Andre igjen brukte det mye. Goffman ([1963] 1990) hevder 

at identitetsforståelse og hva man anser som ens referansegruppe kan henge sammen med 

hvem ønsker å knyttes til. I dette tilfelle dreier det seg om stedet man bor. På den måten kan 

man som relativt stedsbunden i flyttevalg velge å bruke nærområdene som en slags 

informasjonskontroll for hvem man ønsker å knyttes til, eller ønsker å skjerme seg fra. Det 

kan også vise gard av tilknytning til stedet man bor. Som en av informantene sa på spørsmål 

om han brukte mye av nærområdene: 
 

Nei, jeg gjør ikke det. Det blir feil for meg på en måte. Ikke det at jeg tror jeg er noe bedre 

enn andre men vi blir så langt unna hverandre på en måte. Vi har ikke noe felles å prate om. 

Sånn sett da. 
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En annen informant hadde en sterk tilhørighet til Torshov. For henne er dette et fristed hvor 

man kan være selg selv, fritatt fra ulike samfunnsforventninger som hun har et forhold til.  

 

Som Torshov på sommeren når vi sitter her.. Man kan le, man kan prate, man kan bli sint. 

Alle har stor forståelse for hverandre. Så dette miljøet.. Jeg må si at ok, Torshov er veldig 

belastet på den måten at man har blandet litt for mye (...) folk har til og med kommet med 

kniv mot meg. Men.. jeg har da blitt dritforbanna og slått tilbake så det bare smeller etter, men 

så stopper det der. For vi bor på Torshov. Hehe. Det er ingen som ringer politiet, det er ingen 

som blir sinte i etterkant eller.. (...) Neineinei. Det er det som er bra med Torshov. 

 

Torshov er et sted hun kunne være seg selv. Slik man er på Torshov i følge flere av 

informantene, om enn på ulik måte. For alle informantene, uavhengig av hvordan man brukte 

nærområdene eller grad av tilknytning til stedet, var bomiljøarbeidet og treffstedet noe som 

muliggjorde å gjøre annet identitetsarbeid og som skapte en felles arena og et fellesskap. Det 

bidro også til en tilhørighet til stedet uavhengig av hvordan og i hvilken grad man brukte 

nærområdene ellers. 
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6 Avslutning 
 

I denne masteroppgaven beskriver jeg hvordan det oppleves å bo i kommunal bolig på 

Torshov i det boligeiende Norge. Jeg stilte flere forskningsspørsmål, og de to spørsmålene 

jeg analyserte i kapittel 4 lyder: 

 

Hvordan oppleves det å leie kommunal bolig i et land hvor majoriteten eier egen bolig? På 

hvilken måte forholder kommunale leietakerne på Torshov seg til dette, og hvordan kommer 

det til uttrykk? 

 

Jeg benyttet meg av Goffman sin teori om stigma ([1963] 1990) for å analysere dette 

spørsmålet. Informantene i denne studien er klar over at det er en forventning til å eie egen 

bolig i Norge. De fleste av informantene har allikevel ikke problemer med å fortelle at de 

leier en kommunal bolig, selv når de møter folk de ikke kjenner. Det kan tyde på at det til en 

viss grad ikke oppleves stigmatiserende å leie kommunal bolig. Samtidig utøver flere av 

informantene det som i Goffmans «Stigma» kalles for informasjonskontroll, gjennom å holde 

tilbake informasjon i visse sosiale settinger. Det at de kommunale leietakerne utøver dette 

viser at de ikke er like åpne om at de leier kommunalt til alle, og det er en viss grad av stigma 

knyttet til det å leie kommunal bolig. Det at noen valgte å si at de leier kommunal bolig for å 

utfordre forventingen om å eie, kan støtte opp under det. 

At mange av informantene ikke opplever det som stigmatiserende å leie kommunalt 

samsvarer med tidligere forskning fra Vassenden og Lie (2012 og 2013) som også viser til 

dette. Forfatterne uttrykker at funnene var overraskende da de anser det å leie kommunalt 

som et sterkere stigma enn det å leie privat. Det var hvem man hadde som referansegruppe, 

altså hvem man sammenlignet og identifiserte seg med, som gjorde at de private leietakerne 

opplevde mest skam knyttet til bosituasjon. I deres referansegruppe eide de fleste boligene de 

bodde i. For de kommunale var de fleste i samme situasjon som dem selv, altså 

referansegruppen var kommunale leietaker og de skilte seg derfor ikke ut.  

I denne masteroppgaven derimot, er flere av de som ikke hadde problemer med å 

fortelle om sitt kommunale leieforhold mer lik de private leietakerne i Vassenden og Lie 

(ibid) sin studie. De hadde venner som eide bolig, og noen av dem hadde også eid bolig selv 

tidligere. Dette kan tyde på at det til en viss grad kan være den økonomiske situasjonen som 

gjør at det oppleves som vanskelig å leie kommunalt, og ikke at det nødvendigvis først og 



	 73	

fremst oppleves stigmatiserende. Dette uttrykte også informantene gjennom at de ønsket å 

eie, men da mer fordi det føltes som å «kaste penger ut av vinduet» å leie. Likevel var 

spørsmålet om å eie eller leie, knyttet til identitetsforståelse og referansegruppe, også noe de 

var svært ambivalente til. Det var viktig å gi uttrykk for at man ikke følte seg noe bedre enn 

andre kommunale leietakere, og viser at informantene ofte opplever å ha ett bein i hver leir. 

 

 Forskningsspørsmålene i kapittel 5 gikk et steg videre i å analysere 

identitetsforståelsen knyttet til å være kommunale leietakere. Et særtrekk ved kommunale 

leietakere er at de i liten grad kan bestemme hvor de vil bo. Blir de tildelt en bolig er det 

vanskelig å takke nei til den boligen. De kommunale leietakerne har med andre ord lite 

autonomi hva gjelder flyttevalg, de kan i liten grad velge nabolag, adresse eller blokk som 

(potensielle) boligeiere kan. Bydel Sagene har flere områder med geografisk konsentrasjon 

av kommunale boliger, hvor deler av Torshov er et slikt område. Det å bli bosatt i dette 

området er derfor potensielt noe som kan ha noe å si for ens identitet, uten at man har valgt 

det selv. Forskningsspørsmålene i kapittel 5 lød som følger:  

 

Hvordan opplever kommunale leietakere med lite autonomi i egne flyttevalg stedet de bor? 

Hvordan har det innvirkning på stedstilhørighet og bruk av nærmiljøet? 

 

Opplevelse av Torshov som område varierer noe mellom ulike informanter, men de fleste har 

en nær tilknytning til stedet. Andre flere av dem møter derimot, anser Torshov som et utrygt 

sted. Denne dualiteten møter flere av informantene med å «gjøre» identitet der de kan gjøre 

identitet, som å ha en sterkere tilknytning til leiligheten sin enn andre som de mener ikke har 

det. Noen av informanten utrykker at de liker leiligheten sin godt. Noen har også pusset den 

opp til å ha en veldig god standard. Informantene posisjonerer seg også gjennom å utrykke at 

de bor i «den rolige blokken». De trekker sosiale skiller internt i nabolaget Torshov, og 

konstruerer dermed en identitet for seg som er ulik de andre i nabolaget. Jeg tolker denne 

grensedragningen som å handle mer om at Torshov er et nabolag med mange kommunale 

leietakere, enn at det er knyttet et stigma til Torshov som helhet. Det er med andre ord de 

andre kommunale leietakerne, som kanskje kan kalles «verre» i form av at de har utpreget 

rusmisbruk, mer alvorlig grad av psykiske problemer og generelt verre helse og fremtoning, 

som de trekker grenser mot.  

 Det har vært en rekke boligsosiale tiltak i Bydel Sagene, og på Torshov en egen 

områderettet satsing. Andre del av kapittel 5 tar for seg dette i lys av identitetsforståelse. De 
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boligsosiale tiltakene og arenaene i nærmiljøet muliggjør at kommunale leietakere kan føler 

at de «kan brukes til noe». De gjør identitet gjennom å ha roller som de selv tidligere har hatt 

og som stor- og lokalsamfunnet setter pris på. Det skaper en tilhørighet til stedet, og flere en 

stolthet over å være fra Torshov selv om bruk av nærområdene varierer. Dette tolker jeg også 

som noe som gjelder Torshov fordi Torshov har mange kommunale boliger, ikke fordi 

Torshov er et problemområde i seg selv. Dette kan også samsvare med boligprisene som 

indikerer at det er et attraktivt sted som mange bo i (Barlindhaug 2017, Brattbakk og Wessel 

2017). 

 

6.1 Styrker, svakheter og videre forskning 
 

Denne studien har en rekke styrker. For det første er det ikke meg bekjent så mange studier 

som har undersøkt hvorledes kommunale leietakere opplever det å bo i kommunal bolig fra et 

aktør-nært perspektiv. Fra Torshov skrev Ottesen i 2007 en masteroppgave om bomiljøet der 

i «Fra vandelsattest til rulleblad», og hvordan det opplevdes for leietakerne den gang. I nyere 

tid kan man gjennom «Bygården» bli kjent med flere av de som leier kommunal bolig på 

Torshov og deres tanker og opplevelser rundt det (Folkvord og Olguin 2018). Det er også en 

masteroppgave fra Tøyen i Oslo hvor Tormodsgard (2015) skriver om kommunale leietakeres 

opplevelse av Tøyenløftet.  

Det finnes mange ulike utredinger, strategier og rapporter om hvordan ulike tiltak har 

for innvirkning og konsekvenser for kommunale leietakere og vanskeligstilte på 

boligmarkedet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014), Grønningsæter og 

Nilsen (2011), Prosser mfl. (2017), «Rom for alle» NOU2011:15, Skog-Hansen mfl.(2007), 

Skog Hansen (2011), men meg bekjent er det bare Vassenden og Lie (2012, 2013), som 

benytter et aktør-nært perspektiv, og Goffman, for kommunale leietakeres opplevelse av 

bosituasjon. Gjennom å, i denne masteroppgaven, bruke Goffmans begreper om identitet og 

stigma har aktør-siden av det å leie kommunal bolig blitt belyst på en måte ikke så mange har 

gjort tidligere. Aktør-perspektivet er viktig for å forstå hvordan boligsosiale virkemidler som 

kommunale boliger er, oppleves og ikke bare hva slags konsekvenser det har. Opplevelser fra 

de det berører burde også være viktig informasjon for velferdsstaten Norge. Undersøkelser 

som har en mer strukturell tilnærming har en tendens til å mangle forståelse for aktøren som 

handlende, og ikke bare bundet.  
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For det andre Kommunale leietakere er ikke en stor andel av befolkningen, likevel er 

det en gruppe i samfunnet med lav sosioøkonomisk status som gjør at dette er en gruppe som 

opplever mye sosial ulikhet. Denne oppgaven belyser noen av opplevelsene rundt dette.  

For det tredje peker analysekapittel 5 mot at boligsosial innsats spiller en rolle for 

flere som er involvert i dette arbeidet. Den flate strukturen mellom bydelsansatte og de 

kommunale leietakerne på Torshov ser ut til å fungere som en muliggjører for den handlende 

aktør, og ikke som en strukturell inngripen som lammer aktørene. Denne oppgaven bidrar 

derfor til å vise at man bør vurdere størst mulig grad av deltagelse for at denne typen 

boligsosiale tiltak skal fungere godt. Dette samsvarer også med mottoet til satsingen i 

området om at «alle skal med!», og at beboerne i området skal ha mulighet til å være med å 

medvirke (Oslo kommune (2018). 

For det fjerde gir utvalget meg mulighet til å si noe om hvordan kommunale leietakere 

har opplevd bomiljøet sitt over tid. Ved å ha et utvalg som har botid i kommunale boliger fra 

5 til 18 år, har jeg kunnet si noe om hvordan de kommunale leietakerne har opplevd de senere 

års utvikling, og hvordan det har hatt innvirkning på identitet og tilhørighet. Torshov er et 

område hvor det flytter folk inn og ut både i eie-leilighetene og i de kommunale leilighetene. 

Ved å se på om det er en opplevd endring kan det si noe om følelse og grad av tilhørighet og 

hva det har å si for den det gjelder og stedet de bor. Et utvalg med mindre botid ville ikke 

kunne gitt like gode beskriver av akkurat dette. 

 

Denne studien har også en rekke svakheter. For det første har den i mindre grad et struktur-

perspektiv. Wacquant (2007, 2014) har skrevet mye om avansert marginalisering. Blant annet 

har han studert «Black Belt» i Chicago og banlieurs i Paris. Dette perspektivet mangler i min 

studie. Selv om Wacquant bruker både Goffman og Bordieu i sine studier om territoriell 

stigmatisering er det likevel Bordieu han inspireres mest av, skal man ta utgangspunkt i 

innvendingene mot denne teorien (Jensen og Christensen 2012). Et mer klasseperspektiv kan 

med det derfor sies å være lite dekket av denne oppgaven, noe som er en svakhet. Samtidig er 

det skrevet mye om dette tidligere, f.eks. i Ljunggrens bok Oslo: Ulikhetens by (2017b). Det 

er også tvil om hvor godt Wacquants perspektiv passer i skandinaviske velferdsstater (Jensen 

og Christensen 2012). Jeg tror ikke det ville vært rom for å behandle Wacquant og Bourdieu 

med den dybde de fortjener i denne oppgaven skulle jeg hatt med begge, og vil derfor 

argumentere for at å velge aktør-perspektivet og utelukkende basere meg på Goffman var 

riktig. En andre svakhet er jeg ikke kan si noe om hvor utbredt de oppfatningene mine 

informanter utrykker er. Dette er en kvalitativ oppgave, og den kan i motsetning til 
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kvantitative oppgaver ikke si noe om hvor mange som opplever det å bo i kommunal bolig 

som stigmatiserende, og eventuelt i hvilke sosiale settinger. Samtidig har kvalitative 

intervjuer gjort det mulig å gå i dybden, noe en kvantitativ tilnærming i oppgaven ikke ville 

ha muliggjort. For det tredje er ikke utvalget representativt for boligmassen i kommunale 

boliger. Mine informanter er relativt velfungerende sammenlignet med mange andre som bor 

i kommunale boliger. Mange kommunale leietakere har utfordringer innen (psykisk) helse, 

rus og andre sosiale problemer. Mine funn gjelder derfor i mindre grad for disse gruppene av 

kommunale leietakere, og jeg kan simpelthen ikke si noe om hvordan disse leietakerne 

opplever det å leie kommunal bolig i det boligeiende Norge. Samtidig er det ofte fokus på 

barnefamilier og barn og unges oppvekstvillkår, noe som er svært viktig å belyse. Likevel 

kan utvalget i denne oppgaven si noe om at det bor mange med ulik bakgrunn i kommunale 

leietakere, og gi en stemme til en gruppe som kanskje ikke alltid får like mye 

oppmerksomhet. En annen skjevhet ved utvalget er at det få med innvandrer-bakgrunn med i 

utvalget. Dette skyldes i stor grad rekrutteringsproblemer og innpass. 

 Til videre forskning ville jeg ha sett nærmere på det manglende strukturelle 

perspektivet, og om man kunne undersøkt nærmere om Wacquants (2014) perspektiv passer i 

en norsk setting, og på et mindre område som Torshov. Andre studier har i større grad 

benyttet seg av denne teorien som blant annet Rosten (2017), men da i Groruddalen som for 

det første strekker seg over et større område enn Torshov, og hvor det for eksempel har vært 

et annet mediefokus til området. Man kunne med andre ord brukt mer tid og plass både med 

informanter og i analysen på spørsmål om det oppleves territorielt stigmatiserende på 

Torshov. En annen videre forskning vil være å ta svakheten ved mitt utvalg og gjøre det til en 

styrke; rekruttere personer med kort botid, større utfordringen innen psykiatri og annen 

helseproblematikk, innvandringsbakgrunn, eller rusproblemer og gjenta studien der for å se 

om opplevelsen av stedet kunne gitt andre oppfatninger av for eksempel bomiljø. Hvordan vil 

for eksempel en nyinnflyttet kommunal leietaker som ikke er kjent i området opplevd stedet? 

Til sist i mulig videre forskning vil jeg nevne muligheten for å undersøke denne typen 

problemstillinger andre steder i Norge, som Tjora mfl. (2012) gjør når de ser på urbane 

naboskap, nærmiljø og boligens betydning i Trondheim selv om ikke denne studien retter seg 

mot kommunale leietakere spesielt, sier den noe om naborelasjoner og sted. En mulighet er å 

undersøke det denne studien gjør i andre områder av Oslo. En annen mulighet kunne være å 

gjøre dette i ulike bydeler med varierende grad av kommunale boliger, eller i borettslag hvor 

man kanskje er alene om å leie av kommunen, for å undersøke dette med om det oppleves 

som stigma til stedet eller stigma til kommunale boliger som sådan. Man kunne også sett til 
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vestkanten der den ene informanten i denne studien mente det var vanskeligere å si at man 

bodde kommunalt enn det var på Torshov, og hvor det også er store forskjeller i 

sosioøkonomisk status og færre kommunale leiligheter.   

Det som heller ikke er dekket i denne oppgaven er hvordan de som eier bolig på 

Torshov opplever det å bo i et område med mange kommunale boliger. Opplever de det som 

stigmatiserende å bo i et område hvor det er mange kommunale boliger? Har de kontakt med 

naboene sine? Hvorfor / hvorfor ikke? Dette kan tenkes å belyse noe av det informantene i 

denne oppgaven beskriver; at det i liten grad er kontakt mellom kommunale leietakere og 

boligeiere på Torshov, i alle fall ikke blant de av informantene som bodde i de helkommunale 

gårdene.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Intervjuguide 
 

Hvor lenge har du bodd på Torshov? Har du bodd i den samme leiligheten hele tiden? 

Føler du at du kjenner området godt? 

Hvor bodde du før du flyttet hit? 

Hvilket sted likte du best? Hvorfor?  

Liker du deg der du bor nå? Hva er det du liker ved det stedet du bor nå? 

 

STEDSTILHØRIGHET/BOMILJØ 

Hvordan bruker du nærområdet ditt? (Bruker du det mye? På hvilken måte?) 

Hvis du skal handle for eksempel, hvor gjør du det? 

Hvis du skal møte (de du kjenner) venner eller familie hvor pleier dere å møtes da? 

 

Hva er det beste og verste med nabolaget ditt synes du? Hvorfor? 

 

Kjenner du mange som bor i området her eller bor folk du kjenner mest andre steder i byen? 

Bor de også i kommunal bolig? Hvordan bor de? 

 

Hva slags type mennesker vil du si bor på Torshov? Hva er typisk Torshovfolk?  

Hvordan ser du deg selv i forhold til det du beskriver – passer du inn synes du/føler du deg 

hjemme? 

 

Har kjennetegnene som du beskriver av folk som bor på Torshov endret seg noe mens du har 

bodd her? 

 

OMRÅDEINNSATS/BOMILJØ/STEDSTILHØRIGHET 

Har du opplevd at det har vært noen endring i området mens du har bodd her? Kan du fortelle 

litt om det? 

Hva er det som er annerledes? 

Var det bedre eller verre før? Hvordan? 
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(Føles det mer eller mindre trygt her nå synes du?) 

Hva er det som har gjort at det er sånn som det er nå tror du?  

 

Arrangeres det noen aktiviteter i blokka hvor beboerne møtes? (Som for eksempel dugnader, 

beboermøter eller sosiale tilstelninger?) 

Pleier du å delta på de aktivitetene? Er det mange som møter opp på det? Hvem er de som 

møter opp? Er det de samme hver gang? 

Hvordan synes du stemningen er på slike arrangementer? (Er de engasjert? Møter de opp 

fordi de føler de må?) 

(Har det alltid vært sånn eller er det noe som har skjedd i senere tid..?) 

 

Hvem er det som arrangerer aktivitetene? 

Kjenner du godt til bomiljøarbeidet i Oslo? Hva med bomiljøarbeidet her? 

Hva slags tanker gjør du deg om at det rettes mye fokus på å skape gode bomiljø i 

kommunale blokker i byen? Synes du det har blitt gjort her? 

 

Kan du fortelle litt om hva som har blitt gjort (av bydelen/kommunen) i blokka den siste 

tiden? 

Føler du at du har hatt noe medbestemmelse/innflytelse i det som har skjedd/bydelen har 

gjort av tiltak? Tror du alle som bor her opplever det sånn?  

 

IDENTITET/BOMILJØ 

Kan ikke du fortelle litt om hvordan det er å bo i blokka der du bor? Er det store forskjeller i 

hvordan det er å bo mellom blokkene og oppgangene? 

Hvem er naboene dine? 

Kjenner du de godt eller hva slags forhold har du til dem? Har det alltid vært sånn? (Hva har i 

så tilfelle endret seg?) 

Vil du si at det er et godt naboskap? Hva er det som gjør at det (ikke) er det? 

(Føler du deg hjemme og trygg i blokka? Hender det at du føler deg utrygg der du bor?) 

 

Liker du leiligheten din? Føler du deg hjemme i leiligheten din? Hvorfor (ikke)? Hva er det 

som gjør at du (ikke) liker leiligheten? 

Betyr det noe for deg hva slags leilighet du bor i? På hvilken måte? Tror du andre er 

mer/mindre opptatt av det? 
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Forteller du andre du ikke kjenner at du leier kommunal bolig eller er det noe du helst ikke 

vil fortelle? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Tror du andre som leier kommunal bolig opplever det på samme måte som deg? 

 

IDENTITET/STEDSTILHØRIGHET 

Opplever du at du selv har kunnet bestemme hvor du skal bo og hvor du ikke ville bo når du 

fikk leilighet her? Opplevde du å ha noe innflytelse på sted for bolig?  

Hvordan oppleves det?  

Hvor lenge har du leiekontrakt av gangen? Hvordan synes du det er å fornye den med jevne 

mellomrom? Er det noe du tenker mye på? Hvordan? 

Påvirker kontraktstypen forholdet ditt til naboer og stedet du bor? Påvirker det på noen måte 

hvordan du tenker om fremtiden og livet du lever nå? 

 

Hvis du kunne velge helt fritt – hvor vil du bo da? Hvor drømmer du om å bo? Hvorfor vil du 

bo der? Tenker du at du bor der en dag? Hva må i så tilfelle til for å flytte dit? 

 

Ønsker du å eie en leilighet en gang eller er ikke det så viktig for deg? 

 

Hvordan ser du for deg at det blir å bo i kommunal bolig i årene fremover og hvorfor tror du 

at det blir sånn? 

 

Kunne du tenke deg å anbefale noen andre å bo der du bor? Hvorfor? 

 

Hva heter du? 

Hvor gammel er du? 

Hvilken adresse bor du på/Hvilke av blokkene bor du i? 

Har du barn? Bor du alene med dem eller bor du sammen med noen? 

Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din og frem til nå? Hvem du er og hvorfor bor du i 

kommunal bolig? 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	”	Identitet,	stedstilhørighet	og	bomiljø	på	Torshov”	
En	kvalitativ	studie	om	opplevelse	av	områdesatsinger	blant	kommunale	leietakere	

	

Bakgrunn og formål 
Jeg	er	en	masterstudent	i	sosiologi	på	Universitetet	i	Oslo	som	skal	skrive	om	hvordan	
ulike	boligsosiale	tiltak	oppleves	for	de	som	bor	i	kommunale	boliger	på	Torshov,	og	om	
det	har	hatt	en	innvirkning	på	bomiljøet	og	hvordan	nærområdet	brukes.	I	den	
forbindelse	ønsker	jeg	å	komme	i	kontakt	med	deg.		
	
Jeg	søker	fortrinnsvis	personer	som	har	bodd	i	en	kommunal	bolig	på	Torshov	mellom	
5-10	år.	Dette	for	å	kunne	si	noe	om	de	ulike	tiltakene	som	har	vært	rettet	mot	blokka	
de	siste	årene.	Dine	opplevelser	av	bomiljøtiltak	og	hvordan	det	oppleves	å	bo	i	en	
kommunal	bolig	på	Torshov	vil	derfor	være	viktig	for	prosjektet,	og	jeg	håper	du	ønsker	
å	dele	din	kunnskap	og	erfaring	med	meg.	
	

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Dersom	du	bestemmer	deg	for	å	delta	i	undersøkelsen	vil	vi	møtes	for	et	intervju	på	
rundt	en	time	på	et	sted	som	passer	for	deg.	Spørsmålene	vil	blant	annet	omhandle	
hvordan	du	opplever	naboene	dine,	hvordan	du	bruker	området	der	du	bor	og	hvordan	
det	er	å	bo	i	en	kommunal	bolig.	Selve	intervjuet	vil	bli	tatt	opp	på	båndtaker	for	at	jeg	
skal	kunne	skrive	ned	intervjuet	i	etterkant.	
	
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle	personopplysninger	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	Lydfilene	vil	bli	brukt	til	
transkribering	på	en	passordbeskyttet	pc	og	oppbevart	på	en	ekstern	harddisk	som	
legges	i	et	innelåst	skap	når	det	ikke	jobbes	med.	Du	vil	ikke	kunne	bli	gjenkjent	i	
studien	da	du	anonymiseres	ved	at	jeg	finner	et	annet	navn	til	deg	i	oppgaven.	Andre	
kjennetegn	og	karakteristikker	ved	deg	vil	så	langt	det	lar	seg	gjøre	også	behandles	på	
en	måte	som	gjør	at	det	ikke	skal	være	mulig	å	kjenne	deg	igjen.	
Det	vil	kun	være	meg	og	mine	to	veiledere	som	vil	ha	tilgang	på	opplysningene	du	gir.	Vi	
har	alle	tre	taushetsplikt.		
	
Prosjektet	skal	etter	planen	avsluttes	25.05.19.	Lydfilene	fra	intervjuet	vil	da	bli	slettet.	
	
Frivillig	deltakelse	
Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	
oppgi	noen	grunn.	Dersom	du	trekker	deg,	vil	alle	opplysninger	om	deg	bli	anonymisert.	
Denne	studien	er	helt	uavhengig	av	ditt	leieforhold	til	Oslo	kommune	og	dersom	du	ikke	
ønsker	å	delta,	eller	bestemmer	deg	for	å	trekke	deg	fra	studien	senere	vil	ikke	det	ha	
noen	konsekvenser	for	ditt	leieforhold.	
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Dersom	du	ønsker	å	delta	eller	har	spørsmål	til	studien,	ta	kontakt	med	meg	på	
hclangsh@stud.sv.uio.no	eller	på	telefon	48040313.		
Min	hovedveileder,	Jørn	Ljunggren,	kan	kontaktes	på	jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no. 
	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	-	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS.	
	
	
Vennlig	hilsen,	
Hanne	Langsholt	
	
Samtykke	til	deltakelse	i	studien	
	
	
	
Jeg	har	mottatt	informasjon	om	studien,	og	er	villig	til	å	delta		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
	
	
	
	
	
 

 


