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Sammendrag 

Tøyen er ett av flere områder i bydel Gamle Oslo som lenge har vært gjenstand for regulering. 

Siden 1970-tallet har det vært et politisk mål å trekke flere ressurssterke husholdninger til 

områdene i Oslo indre øst, blant disse majoritetsnorske barnefamilier. Målet med denne 

politikken har vært å skape større blanding og mindre sosiale forskjeller mellom østkant og 

vestkant. Staten og Oslo Kommune har iverksatt endringer for å få til dette, og den siste av 

satsingene ble igangsatt i 2013. I kjølvannet av fornyelsesprosessene som har funnet sted på 

Tøyen, har flere fått øynene opp for området. En har sett en innstrømning av ung, 

majoritetsnorsk middelklassetilflyttere, samtidig som det er registrert at i løpet av ett år vil én 

av tre tøyenbeboere flytte ut. Det er først og fremst majoritetsnorske familier med barn i 

skolealder som flytter. I dette henseende har jeg utført en kvalitativ casestudie for å få 

innblikk i hvorfor barnefamilier flytter fra Tøyen. Dette kan være en inngang til bedre å forstå 

noen av de underliggende mekanismene som utfordrer den ønskelige bostabiliteten.   
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Forord 

Da var mitt masterprosjektet ved veis ende, og det er flere personer jeg ønsker å takke for 

støtte gjennom en berikende, lærerik, så vel som utfordrende periode. Først vil jeg si tusen 

takk til min hovedveileder, Terje Wessel, og biveileder Bengt Andersen. Jeg er veldig 

takknemlig for all tid dere har satt av til å veilede meg gjennom denne prosessen. Og tusen 

takk, Bengt og Astrid, for at jeg fikk være del av Invisible Infrastructures-prosjektet. Jeg vil 

også si tusen takk til informantene som stilte til intervju, og til dere som satte meg i kontakt 

med potensielle informanter. Tusen takk til medstudenter og ansatte på instituttet som har 

bidratt til å gjøre mine siste år på Blindern ordentlig hyggelige. En stor takk rettes til dere som 

har lest korrektur. Til slutt vil jeg si tusen takk til familien, samboeren og alle gode venner for 

støtte og oppmuntrende ord.  
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1. Innledning 

1.1 Tema, avgrensning og forskningsspørsmål 

Tøyen er lokalisert i bydel Gamle Oslo i Oslo indre øst (Brattbakk et al. 2015). Sett i et 

historisk perspektiv har de østlige områdene i indre by gjennomgått store endringer. Dette var 

opprinnelige arbeiderklassestrøk, og sosiale utfordringer som lav boligstandard og 

trangboddhet har vært tilstede helt siden 1800-tallet (Sæter og Ruud 2005). I mye av den 

etterfølgende tiden har områdene vært gjenstand for regulering (Brattbakk et al. 2015), og fra 

1970-tallet har det vært et politisk mål å trekke flere ressurssterke hushold til områdene i 

indre øst, blant disse majoritetsnorske barnefamilier. Målet med denne politikken er å skape 

større blanding og mindre sosiale forskjeller mellom østkant og vestkant (Huse 2010).   

Den siste av satsingene i bydel Gamle Oslo, er Områdeløft Grønland og Tøyen. Løftet 

ble igangsatt i 2013 da Tøyenavtalen ble inngått som en direkte konsekvens av at det 

daværende byrådet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ville flytte Munchmuseet fra 

Tøyen og til Bjørvika. Sosialistisk Venstreparti gikk inn for at tøyenbeboerne måtte få noe 

igjen for at museet be flyttet, og de fikk gjennomslag for et områdeløft som skulle gå over en 

femårsperiode, fra 2014 til 2018 (Brattbakk et al. 2015). Områdeløft forstås som “... time-

limited programmes designed to address either a particular issue, or a combination of 

problems, impacting on pre-defined urban localities (Lawless 2006, 1991).” Også engasjerte 

tøyenbeboere var pådrivere for endring, da de ønsket at flere ble boende når barna kom i 

skolealder (Brattbakk et al. 2015). Beboerengasjement er et svært fremtredende trekk ved 

Tøyen, både blant den majoritetsnorske middelklassen og personer med minoritetsbakgrunn 

(Andersen, Brattbakk og Dalseide 2017). Det var altså ikke nytt at ildsjelene aktivt jobbet for 

endring, men det var først i 2013 at de begynte å se resultater (Andersen 2014).  

 Bydel Gamle Oslo ble satt til å lede områdeløftet, og siden 2018 har satsingen blitt 

utvidet til også å gjelde Grønland (Oslo kommune 2015). I programplanen for løftet påpeker 

Oslo kommune at “områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og 

inkluderende steder, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende” (Oslo 

kommune 2019a). Bydelen presenterte i 2015 en prosjektbeskrivelse som viste til de ulike 

strategiene som lå til grunn for satsingen. En skulle 1) trygge bo- og oppvekstmiljøer, 2) 

styrke og skape møteplasser og 3) tilrettelegge for helsefremmende aktivitet og deltakelse 

(Oslo kommune 2015).  

Fornyelsesprosessene som har funnet sted på Tøyen, har ført til at flere har fått øynene 

opp for området (Brattbakk et al. 2015), og i løpet av de siste årene har det skjedd en økning 
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av unge, ressurssterke, majoritetsnorske innflyttere (Huse 2010). Mange unge voksne i 20-

årene flytter inn, men samtidig er det kjent at én av tre tøyenbeboere forlater området hvert 

eneste år. Mange ser ut til å anse området som en mellomstasjon i livsløpet (Brattbakk et al. 

2015), noe som selvsagt påvirker det sosiale livet i nabolagene (Huse 2010). Det er først og 

fremst majoritetsnorske familier, med barn i skolealder og foreldre i 30-40-årene, som flytter 

ut (Brattbakk et al. 2015).   

 I denne oppgaven vil jeg utforske flyttemotivene blant disse familiene. Dette kan 

være en inngang til bedre å forstå noen av de underliggende mekanismene som utfordrer 

bostabiliteten i området. I dette henseende stiller jeg følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvorfor flytter barnefamilier fra Tøyen (push-faktorer)? 

2. Hvorfor flytter de til andre steder i Oslo eller omegnskommunene (pull-faktorer)?  

3. Er det variasjon i flyttemotivene, eller handler det om én og samme motivkrets? 

 

Jeg har avgrenset oppgaven til å omhandle majoritetsnorske barnefamilier som flytter 

fra Tøyen. I startfasen ønsket jeg også å komme i kontakt med minoritetsnorske utflyttere, 

ettersom jeg tenkte at dette ville reflektere mangfoldet i befolkningen. Dette viste seg å være 

vanskelig. For det første var det flest personer med norske navn i databasen jeg benyttet meg 

av for å finne informanter. For det andre fikk jeg ikke napp hos de minoritetsnorske 

utflytterne som jeg kontaktet. Ettersom jeg kom i gang med intervjuene, så jeg at det kan være 

en fordel å holde seg til majoritetsnorske utflyttere. Blant annet gir et slikt utvalg bedre 

anledning til å analysere motiver av typen hvit flukt. 

For klarhetens skyld skal det sies at jeg gjennomgående i oppgaven refererer til 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine definisjoner av minoritets- og majoritetsbefolkningen. 

Førstnevnte klassifisering inkluderer innvandrere (personer født i utlandet av to 

utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre) og norskfødte med 

innvandrerforeldre (personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 

besteforeldre). Personer med majoritetsbakgrunn, altså majoritetsnordmenn, forstås her som 

den øvrige befolkningen, og kan kun brukes i omtale med minoritetsbegrepet (Brattbakk og 

Andersen 2017). Jeg anerkjenner at disse er tekniske og instrumentelle forenklinger, og at 

informantene i dette prosjektet ikke kan reduseres til SSBs beskrivelser. Identitet forstås 

gjennomgående i oppgaven som aspektene ved individers selvbilde som ønskes bekreftet av 

andre (Gullestad 1989), og i lys av komplekse identitetsspørsmål erkjenner jeg betydningen 
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av å være åpen for at forståelsen av etnisitetsbegrepet i virkeligheten er langt mer subjektiv 

sett i forhold til definisjonene som fremkommer her.  

 

1.2 Teoretisk perspektiv 

For å utforske informantenes flyttefortellinger vil jeg benytte meg av ulike teoretiske 

perspektiv. Jeg velger å anvende livsfaseteori i kombinasjon med teori om nabolag, samt 

stedsteori, for å besvare oppgavens forskningsspørsmål. Innen nabolagsteori vil jeg redegjøre 

for sosial avstand og statusdiskrepans, samt bidrag innen hvit flukt-litteraturen. Disse synes å 

være nyttige for å angripe spørsmål om flytting som relaterer seg til etnisk blandede nabolag 

som Tøyen. Jeg vil også si noen ord om sted og tilhørighet for bedre å forstå betydningen av 

disse med henblikk på flytting og bosetting.  

Jeg erkjenner at det finnes flere relevante teorier som kunne vært anvendt i dette 

studiet. For eksempel kunne litteraturen om nabolagseffekter være konstruktiv for å forstå 

flere av dimensjonene ved Tøyen som oppvekstmiljø. Men på grunn av oppgavens omfang 

har jeg valgt å se bort ifra enkelte teoretiske perspektiv, på tross av relevans.  

 

1.3 Data og metode 

Jeg har valgt å utføre en kvalitativ tilnærming ettersom jeg ønsker å gjøre dypdykk i 

flyttemotivene blant tidligere tøyenbeboere. Datainnsamlingen har i hovedsak vært basert på 

dybdeintervju med åtte utflyttere og to fagpersoner. Disse intervjuene danner grunnlaget for 

analysen. Leseren vil se at jeg også har inkludert en kort redegjørelse av kvantitative data fra 

en surveyundersøkelse i forskningsprosjektet Invisible Infrastructures1 ved 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), som mitt prosjekt er en del av. Jeg har valgt å inkludere 

relevante surveydata for å danne en løs bakgrunn for den kvalitative analysen. Oppgaven 

innebærer altså ikke i en mixed methods-tilnærming, men jeg velger å belyse noen generelle 

mønstre for å kontekstualisere de kvalitative funnene.   

 

 

1 Invisible Infrastructures er et langvarig forskningsprosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved 

Storbyuniversitet. Gjennom å få innsikt fra beboere i bydel Gamle Oslo, er målet å utvikle en plan for 

byutvikling, som kan møte utfordringer vedrørende sosial ulikhet og klimaendringer.  
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1.4 Oppgavens gang 

For å gi leseren en bedre forståelse av caset, vil jeg i neste kapittel redegjøre for demografi og 

sosial struktur på Tøyen. Deretter følger teorikapittelet “Flytting i by” der jeg viser til flytte-, 

nabolags- og stedsteori som er relevant for analysen. I kapittelet “Metodologi og metode” vil 

jeg redegjøre for og begrunne valg av metodologi og metode. Aspektene jeg vurderer 

inkluderer datainnsamlingsstrategi, utvalg og rekrutteringsprosessen, informasjon om 

informantene, gjennomføring av intervjuene, analysestrategier, etiske spørsmål og 

kvalitetsvurdering av oppgaven. Jeg går inn for å gjøre dette på en mest mulig detaljert og 

selvkritisk måte, i et forsøk på å tydeliggjøre svakheter i prosjektprosessen og eventuelle 

mangler ved oppgaven.  

Deretter følger tre analysekapitler der jeg fortløpende vil drøfte oppgavens funn opp 

mot teori. Før jeg setter i gang med selve analysen, vil jeg først vise til funnene fra 

surveyundersøkelsen, som et bakteppe for fremstillingen og tolkningene. Deretter utforsker 

jeg de kvalitative dataene. I det første analysekapittelet undersøker jeg egenskaper som 

motiverer fraflytting (push-faktorer), og i det andre kapittelet tar jeg for meg egenskaper som 

tiltrekker innflytting (pull-faktorer). I det tredje og siste analysekapittelet vil jeg belyse deler 

av flyttefortellingene som ikke relaterer seg til push og pull-faktorer, men som kan være 

fruktbare for en mer holistisk forståelse av kompleksiteten som preger fortellingene. I dette 

henseende vil jeg inkludere informantenes refleksjoner rundt tilhørighet til Tøyen, samt 

moralsk tvetydighet og ambivalens i flyttebeslutningene. Hadde jeg kun utforsket rent 

praktiske flyttemotiv og filtrert bort deres refleksjoner, kunne jeg risikert å miste mye av det 

virkelighetsnære i analysen, noe som følgelig ville påvirket mine fortolkninger av 

informantenes tanker og erfaringer. Oppgavens siste kapittel er konklusjonen, der essensen i 

oppgaven oppsummeres og forskningsspørsmålene besvares.  
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2. Kontekst 

Det finnes forskjellige geografiske inndelinger av Tøyen, og gjennomgående i denne 

oppgaven forholder jeg meg til delene av området som ligger innenfor delbydel Nedre Tøyen, 

samt deler av delbydelene Grønland, Enerhaugen og Kampen, i bydel Gamle Oslo. Den 

geografiske avgrensningen baserer seg på grunnkretsene som inngår i områdeløftet (Brattbakk 

et al. 2015).  

 

Tøyen er et sentrumsnært område med kort avstand til Oslos arbeidsmarked og andre 

fasiliteter i bykjernen (Huse 2010). De offentlige kollektivtilbudene i området er mange, både 

lokalt (t-bane og buss) og nasjonalt (Oslo Sentralstasjon). Dette er et av de tettest befolkede 

områdene i Oslo (Brattbakk et al. 2015), og i 2014 bodde det 13 611 folkeregistrerte personer 

i området (Oslo kommune 2019b). Det er sannsynlig at antallet folkeregistrerte ikke er i 

overenstemmelse med faktisk antall bosatte, ettersom dette er et område med en høy andel 

utleieboliger, studentboliger, institusjoner for vanskeligstilte og bostedsløse, samt innvandrere 

med løs tilknytning til Norge (Brattbakk et al. 2015).  

Figur 1: Geografisk lokalisering (til venstre) og grunnkretsene som utgjør Tøyen i dette prosjektet (til høyre).  
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Med tanke på alderssammensetning, skiller Tøyen seg ut sammenlignet med Oslo som 

helhet. Som vist i Tabell 1, er andelen tøyenbeboere i 20- og 30-årene større, og andelen 

personer over 50 år klart lavere, enn i Oslo som helhet. Overrepresentasjonen av personer i 

30-årene er derimot ikke nødvendigvis unikt for Tøyen, da dette er et trekk som en finner 

igjen i mange av Oslos sentrumsnære områder (Brattbakk et al. 2015). Med tanke på andelen 

barn og unge, er det mange barn i barnehagealder (0-5 år), mens det er færre i grunnskolealder 

(6-14 år) og få i videregående alder (15-19 år) (Tabell 1). 

 
Tabell 1: Demografisk og sosioøkonomisk struktur. Prosenttall for Tøyen og Oslo, samt lokaliseringskvotient for 

Tøyen. 

 

Note: Tabellen er basert på registerdata (SSB) som hovedveileder har aggregert fra individnivå. 

Lokaliseringskvotienten viser grad av over-/underrepresentasjon sammenlignet med hele Oslo. På første linje ser 

vi for eksempel at Tøyen har 18% flere barn under seks år enn hele kommunen.  

 

Antall personer med minoritetsbakgrunn er en annen dimensjon ved 

befolkningssammensetningen der Tøyen skiller seg fra Oslo (ibid). Området er kjent for sitt 

etniske mangfold (Huse 2010), og i 2014 lå prosentandelen personer med minoritetsbakgrunn 

på 36,32, noe som er klart høyere enn i Oslo som helhet der andelen er på 23,90 (Tabell 1). 

De største innvandrergruppene består av personer fra Somalia, Pakistan, Irak og Sverige. Av 

disse utgjør somaliere den største gruppen. Dette kan sees i sammenheng med at det på Tøyen 

er en stor andel utleieboliger, både kommunale og private, og at somaliere i større grad enn 

andre innvandrergrupper bor i utleieboliger (Brattbakk et al. 2015). 

Befolkningssammensetningen på Tøyen, synes altså å representere variasjon langs 

ulike linjer. Dette kommer også frem om en ser til sosioøkonomiske karakteristikker. På 

Tøyen ligger gjennomsnittlig inntekt for individer etter skatt på 284 636, sammenlignet med 

350 751 for hele Oslo. Prosent med universitetsutdanning i alderen 30-39 år ligger på 66,08  

 

Karakteristika i 2014 

Hele Oslo Tøyen Lokaliserings- 

kvotient 

0-5 år 6,96 8,22 1.18 

6-14 år 9,24 7,28 0.79 

15-19 år 4,50 3,32 0.74 

20-29 år 16,70 21,14 1.27 

30-39 år 19,45 28,90 1.49 

40-49 år 14,41 13,69 0.95 

50 år + 28,73 17,45 0.61 

Gjennomsnittsinntekt 350751 284636 - 

Prosent med universitetsutdanning i alderen 30-39 år 67,18 66,08 0.98 

Prosent som mottar sosialstøtte 4,54 9,73 2.14 

Prosent som mottar bostøtte 5,32 10,97 2.06 

Prosent med innvandrerbakgrunn 23,90 36,32 1.52 
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på Tøyen, mot 67,18 i Oslo (Tabell 1). Det er spesielt den majoritetsnorske befolkningen på 

Tøyen som bidrar til den høye prosentandelen av utdannede (Brattbakk et al. 2015).  

Samtidig som deler av Tøyens befolking stiller sterkt med tanke på sosioøkonomisk 

status, er dette også et område med betydelige levekårsutfordringer. Dette kommer for 

eksempel til uttrykk ved at prosentandelen som mottar sosial- og bostøtte på Tøyen er omtrent 

den dobbelte sammenlignet med Oslo. Mer spesifikt ligger prosentandelen som mottar 

sosialstøtte på 9,73 på Tøyen, mot 4,54 for Oslo, og andelen som mottar bostøtte på Tøyen er 

10,97 prosent, sammenlignet med 5,32 for Oslo (Tabell 1). Det er også talende at Tøyen har 

høyest barnefattigdom i Oslo, målt ved andelen familier med lav inntekt (Brattbakk et al. 

2015). Hver tredje barnefamilie på Tøyen lever under OECDs fattigdomsgrense (Andersen, 

Brattbakk og Dalseide 2017). Det er verdt å nevne at det er intern variasjon innad i området. 

Delbydelene Nedre Tøyen, Grønland og Enerhaugen ligger i øverste sjiktet over delbydeler i 

Oslo som huser flest fattige familier. I delbydel Kampen er barnefattigdom derimot ikke et 

like fremtredende problem (Brattbakk og Andersen 2017).   

Som nevnt innledningsvis, har den sosiale nøden på Tøyen og de andre områdene i 

indre øst vært kjent siden 1800-tallet (Sæter og Ruud 2005). Et sentralt politisk mål har vært å 

skape større befolkningsvariasjon og mindre sosiale forskjeller mellom østkant og vestkant, 

blant annet ved å tiltrekke og holde på flere majoritetsnorske barnefamilier i disse områdene 

(Huse 2010). For å oppnå dette har staten og Oslo kommune tatt enkelte grep. Byutviklingen 

rettet mot Tøyen har resultert i forbedrede bygninger, offentlige rom og kulturinstitusjoner, i 

takt med liberalisering av boligmarkedet og salg av kommunalboliger. Disse endringene har 

igjen forsterket grunnlaget for potensiell gentrifisering (ibid.). Enkelt forklart er gentrifisering 

en sosioøkonomisk strøksforandring som finner sted når middelklassen bosetter seg i tidligere 

arbeiderklassestrøk og områdets fysiske, sosiale, kulturelle og næringsmessige forhold endres 

til å appellere til behovene og interessene til nykommerne (Brattbakk et al. 2015). En risiko 

ved denne prosessen er at menneskene som bor der tvinges til å flytte, fordi de ikke lenger har 

økonomiske muligheter til å bli boende (Freeman 2005).  

I studier av Tøyen argumenteres det for at gentrifiseringstendenser er tilstede, fordi en 

i kjølvannet av områdefornyelsen har fått en innstrømning av unge, majoritetsnorske 

middelklassebeboere (Sæter og Ruud 2005; Huse 2010; Brattbakk et al. 2015). En ser derimot 

ikke tegn til at overklassen flytter inn, ei heller sterke fortrengningstendenser, noe som 

nyanserer gentrifiseringsforståelsen. Det en har sett er en svak relativ nedgang i 

minoritetsbefolkningen, noe som kan vitne om at gentrifiseringsprosessene på Tøyen er 

relativt saktegående. På den andre siden har de fysiske, kulturelle og næringsmessige 
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dimensjonene ved området endret seg markant, og dette synes å være en viktig faktor for at 

området har økt i attraktivitet. Nye grupper tar turen til et fornyet Tøyen Torg for rekreasjon, i 

tillegg til at mange velger å bosette seg i området. De sosiale forholdene synes derimot ikke å 

ha endret seg i samme tempo, og reproduserer stedets omdømme som et utsatt sted eller 

risikoområde (Andersen, Brattbakk og Dalseide 2017). 

Selv om Tøyens attraktivitet har økt som følger av områdeløftet, synes det ikke å være  

i overenstemmelse med alles preferanser for bolig og nabolag i lengden (ibid.). Bostabiliteten 

til den majoritetsnorske middelklassen på Tøyen er lav, og mange flytter når de etablerer 

familie, spesielt når barna kommer i skolealder (Brattbakk et al. 2015). Dette kan sees i 

sammenheng med hvordan foreldre vurderer Tøyen som oppvekststed. Her spiller nærskolen 

en viktig rolle (Huse 2010). Elevsammensetning på Tøyen skole speiler mangfoldet i 

befolkningen, og andelen minoritetsspråklige elever ved Tøyen skole var 84% i året 

2017/2018, en omtrentlig 10% nedgang fra 2014/2015 (Oslo kommune 2019b). Blant foreldre 

med barn på skolen har manglende språkkompetanse vært en grunn til bekymring (Huse 

2010). Men det er også andre dimensjoner ved det sosiale livet som kan ha noe å si for 

vurderingen av Tøyen som oppvekststed. I media har Tøyen vært beskrevet som hovedstadens 

tøffeste oppvekstmiljø (Dagbladet 2012). Dette bunner i en anerkjennelse av utfordringer 

knyttet til kriminell aktivitet, men også tilstedeværelsen av synlig ustabile personer som har 

bodd i områdets mange kommunalboliger, eller som har benyttet seg av Lovisenberg DPS, 

NAV-kontoret eller apotekets metadonutsalg på Tøyen Torg (Brattbakk et al. 2015).  

Den høye flyttehyppigheten blant barnefamilier fra Tøyen er likevel ikke unik, og kan 

knyttes til bredere prosesser og tendenser i hovedstaden. I flere år har det vært et 

fremtredende mønster at mange barnefamilier i Oslo flytter fra indre by, og bosetter seg i 

områder i ytre by eller i omegnskommunene (Oslo kommune 2019c; Aftenposten 2019). 

Flyttehyppigheten blant barnefamilier i Oslo har vekket reaksjoner, og det er et uttalt ønske 

fra Oslo kommune at flere familier velger å bli boende i sentrumsområdene i Oslo, siden disse 

familiene antas å bidra til større mangfold og bedre byliv (Oslo kommune 2019c).  

Familier synes fremdeles å prioritere eneboliger og andre småhus med bakkekontakt, 

det vil si boliger som typisk finnes i forstedene. Etterspørselen etter denne type boligstruktur 

fører derfor til en flyttebevegelse ut av indre by. Dette gjelder ikke bare hushold med svak 

økonomi, men også hushold med sterk økonomi: de synes å velge bort sentral beliggenhet til 

fordel for økt antall kvadratmeter og et annerledes miljø i periferien (Wessel og Lunke 2019). 

I dette henseende vil sosiale, kulturelle og familiære faktorer spille inn, med ulik vekt 

avhengig av hvor i livsløpet en er (Andersen 2014).  
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2.1 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for demografisk og sosial struktur på Tøyen, i et forsøk på å 

gjøre leseren kjent med caset. Dette er altså et område som har gjennomgått store endringer, 

fra å være et arbeiderklassestrøk til å bli et attraktivt boligområde. Samtidig vedvarer den 

sosiale nøden på Tøyen, og det later ikke som at politiske tiltak har hatt en forbedrende effekt 

for lavinntektshusholdene i området. Det en har sett er en tilstrømning av majoritetsnorske, 

unge middelklassebeboere. Tendensen er at Tøyen synes å forbli et transittområde for denne 

gruppen, ettersom en stor andel flytter ut i takt med familiedannelse og barneforøkelse. Men 

slik ustabilitet er ikke unikt for Tøyen. Dette er ett av flere områder i indre by Oslo som 

preges av høy grad av flyttehyppighet blant barnefamilier, en tendens som kommunen ønsker 

å begrense.   

I det følgende kapittelet “Flytting i by”, vil jeg redegjøre for litteraturen som utgjør det 

teoretiske rammeverket for resten av oppgaven. Jeg vil først se til livssyklus- og 

livsfaseperspektivet. Deretter redegjør jeg for relevant nabolagsteori, nemlig sosial avstand, 

statusdiskrepans og forskjellige bidrag innen hvit flukt-litteraturen. Avslutningsvis vil jeg kort 

belyse stedskonseptet, det vil si stedstilhørighet og valgt tilhørighet.  

.  
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3. Flytting i by 

Studiet av flytting og bosetting har en lang tradisjon i samfunnsvitenskapen, ettersom disse 

prosessene bidrar til geografiske variasjoner i bosettingsstruktur (Dieleman 2001). I 

flyttelitteraturen skilles det mellom frivillig og tvungen flytting, men i dette studiet vil jeg  

hovedsakelig ta stilling til førstnevnte. Sistnevnte belyser mobilitet grunnet faktorer som er 

utenfor et husholds kontroll (Li 2012), og slike faktorer er mindre relevante for analysen.  

Konseptet flytting forstås her som en omlokalisering av bosted (Mulder og Hooimeijer 

1999), for eksempel innenfor en byregion (Li 2012). I de tilfellene der omlokalisering av 

bosted også medfølger lokalisering i en ny arbeidsmarkedsregion, snakker en om migrasjon 

(Mulder og Hooimeijer 1999), for eksempel på tvers av landegrenser (Li 2012). Det er verdt å 

nevne at sett i forhold til denne relativt tekniske forståelsen av flytting, er mine informanters 

forståelse mer hverdagslig, altså tenker de på flytting som at en bosetter seg i en ny bolig i et 

annet nabolag.   

Sannsynligheten for at hushold flytter øker dersom én eller flere personer opplever 

misnøye med boligen og/eller nabolaget (ibid.). Slik misnøye kan forstyrre personenes 

etablerte oppfatning av bomiljøet, med den konsekvens at husholdet flytter (Brown og Moore 

1970). Egenskaper som motiverer flytting bort fra en bolig eller et nabolag kalles push-

faktorer, mens egenskaper som tiltrekker innflyttere refereres til som pull-faktorer (Li 2012). 

Det enkelte husholds behov og preferanser ligger altså til grunn for valg av boform og 

bosted. Husly er et grunnleggende og universelt menneskelig behov, og kan innfris av de 

fleste mennesker. Dersom dette grunnleggende behovet er dekket, kan mindre elementære 

behov og preferanser påvirke hvor og hvordan en bor. Ens preferanser vil være påvirket av 

sosialisering, altså erfaringene en har med seg fra sitt eget oppvekstmiljø (Mulder 2007; 

Mazanti 2007), men også av livshendelser i husholdet. Dette vil variere fra hushold til 

hushold, noe som indikerer at det finnes mange forskjellige typer mobilitetsmønstre 

(Boterman 2012).  

Livshendelser innad i hushold kan påvirke beslutningen om å bli boende i byen eller å 

flytte til områder i periferien (ibid.). Som jeg skal redegjøre for, er en klassisk teori at 

familiedannelse og barneforøkelse vil føre til flytting. Grunnet nye behov er det for mange 

hushold naturlig å flytte fra bykjernen til periferien (Rossi 1980). Andre hushold kan velge å 

bli boende i bykjernen selv ved familieetablering, fordi en verdsetter dimensjoner ved urban 

atmosfære, både med hensyn til sine egne liv og barnas, samt sentral beliggenhet. Slike valg 
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henger tett sammen med husholds økonomiske forutsetninger, men også preferanser hva 

gjelder det sosiale livet en tar del i, og oppvekstsvilkår for ens barn (Boterman 2012).  

Begrepet valg har positive konnotasjoner, men det vil variere i hvilken grad det 

enkelte hushold kan velge hvor og hvordan en ønsker å bo. Hvilke valg en har avhenger av 

det enkelte husholds ressurser og restriksjoner, men også muligheter og begrensninger i 

boligmarkedet. På den ene siden vil høy husholdningsinntekt, samt tilgjengelighet av 

foretrukne boformer og bosteder i et område, øke ens valgmuligheter. På den andre siden kan 

ens valgmuligheter snevres inn av faktorer som at en ikke får boliglån, mangel på økonomisk 

oppnåelige boliger, eller at en må bo i nærhet til arbeidsstedet. Valgmuligheter kan dermed 

sees som et spekter, med ekstremer på hver side. På den ene siden finner en hushold der 

begrensinger vedrørende bosted og bolig er ikke-eksisterende. På den andre siden finner en 

hushold med svært få valgmuligheter. I midten er de husholdene som har en viss grad av valg 

innen et begrenset sett av valgmuligheter (van Ham 2012).  

Her er det av betydning å anerkjenne forskjellen mellom avslørte og oppgitte 

preferanser (engelsk: “revealed” og “stated preferences”). I førstnevnte preferanse fokuseres 

det på utfallet av beslutningsprosessen, og antagelsen er at et husholds boform og bosted er 

optimalt, basert på hva som var tilgjengelig i valgprosessen og de nåværende forholdene i 

husholdet. Her må en skille mellom dem som nylig har flyttet inn og dem som har bodd et 

sted over lengre tid. På grunn av de høye kostnadene og utgiftene som kommer med flytting, 

kan et hushold bli boende i en bolig til tross for at den ikke speiler deres preferanser over tid. 

Fokuserer en på oppgitte preferanser, utforskes det om flytteønsker og –intensjoner reflekteres 

i bostedsvalg og flytteatferd. Dette er vanskelig å måle fordi hushold kan tilpasse preferansene 

sine i tråd med hvilke faktiske muligheter en har (ibid.).  

 

3.1 Livssyklus- og livsfaseperspektivet  

Et innflytelsesrikt bidrag innen flytteforskningen er Rossi (1980) sitt arbeid Why Families 

Move, fra 1955. Her baserer han seg på livssyklusperspektivet som teoretisk rammeverk for å 

studere flyttemønstre i USA, med fokus på kjernefamilien. Rossis bidrag skilte seg fra 

tidligere forskning som hadde studert flytting i lys av aggregerte mønstre. Han undersøkte i 

stedet det enkelte hushold, samt de menneskelige motivene som ligger til grunn for flytting 

(Dieleman 2001). 

Til grunn for livssyklusperspektivet ligger en antagelse om at flytting er en 

tilpasningsprosess, ved at det enkelte hushold søker å tilpasse sin bosituasjon med sine behov 
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og aspirasjoner (Gambaro, Joshi og Lupton 2017). Behov, aspirasjoner og grad av tilfredshet 

innad i husholdet, vil altså virke inn på ens flyttemotiv. Gjennom et husholds livssyklus vil en 

stå overfor forskjellige livshendelser. Samboerskap, familiedannelse, separasjon og dødsfall, 

er livshendelser som vil påvirke ens preferanser og være drivkrefter for flytting. Ifølge 

livssyklusperspektivet vil hushold være mest mobile i forbindelse med familiedannelse, og vil 

stabiliseres når familien ikke lenger utvider seg. I denne livsfasen synes behovet for 

romsligere bolig å være sterkere, samtidig som oppvekstsvilkår vil ha noe å si for bosetting. 

Husholdets sammensetning spiller altså en viktig rolle med henblikk på potensialet for flytting 

(Rossi 1980).  

I dette rammeverket hevdes det at motivasjonene som ligger til grunn for flytting er 

forutsigbare og anvendelige, og flyttetendensene i et husholds liv følger dermed én bestemt 

linje, der alle viktige tilpasninger skjer på forutsigelige tidspunkt. Livssyklusperspektivets 

deterministiske måte å forstå flytting på, har imidlertid mottatt mye kritikk. På den ene siden 

kan en slik tilnærming være fruktbar for å fange opp fellestrekk i en befolkning. På den andre 

siden stiller ikke denne tilnærming sterkt med tanke på å forstå variasjonen i de enkelte 

husholds timing og mønstre med tanke på livshendelser, samt forskjellige alders- og 

familiesammensetninger (Geist og McManus 2008).  

I nyere forskning rundt flytting ser en at livssyklusperspektivet har blitt erstattet med 

livsfaseperspektivet som teoretisk rammeverk. Som blant annet Rossis arbeid viser, har tanken 

at livshendelser påvirker sannsynligheten for flytting, lenge vært tilstede. Men over tid ble det 

større oppmerksomhet rundt variasjonen i tilpasninger, for eksempel ved at mange får barn på 

et sent tidspunkt i livet. Begrepet livsfase (engelsk: “life course”) er i mindre grad knyttet til 

alderstrinn, og kan derfor stå som kontrast til et endimensjonalt syklusbegrep. En rekke 

sosiologer og psykologer med interesse for barn og barndom anvendte begrepet på 1980-tallet 

(se for eksempel Elder Jr. 1985), og herfra spredte det seg til bolig- og flytteforskning (se for 

eksempel Mulder og Hooimeijer 1999). Tilnærmingen betoner at forandringer i én dimensjon 

ved husholdets aldringsprosess er tett knyttet til forandringer i andre dimensjoner. Endringer i 

husholdets sammensetning vil blant annet henge sammen med endringer i yrkeskarriere, og 

vil påvirke boligkarrieren (Clark og Huang 2003). Det vil si at hushold på grunn av 

sekvensiell økning i familiestørrelse, samt tilgang til større ressurser, forsøker å tilegne seg 

større og dyrere boliger (Clark, Deurloo og Dieleman 2006). 

Forskjellige aspekter ved et hushold kan altså motivere flytting, og ifølge denne 

tilnærmingen må en skille mellom hva som er den betingende dimensjonen som utløser 

flytting og andre relevante dimensjoner som også påvirker valget. Disse er gjensidig 
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avhengige og vil virke inn på hverandre (Mulder og Hooimeijer 1999). For eksempel kan 

barneforøkelse (familiekarriere) være den utløsende dimensjonen som fører til at individene i 

et hushold velger å flytte til en større bolig. Her vil husholdets sosioøkonomiske 

forutsetninger påvirke mulighetene og begrensningene de har i boligmarkedet (yrkeskarriere), 

og dermed hvilken bolig de kan kjøpe (boligkarriere) (Clark og Huang 2003). 

Mens livssyklusperspektivet kritiseres for å være for deterministisk, kritiseres 

livsfasesperspektivet for å være fleksibelt og vagt. Et slikt løst rammeverk kan være vanskelig 

å teste, siden det tillater så mange forskjellige utfall (Lersch 2014).   

 

3.2 Nabolagets betydning  

Fordi boliger er geografisk forankret på bestemte steder, vil flytting til en bolig også medføre 

flytting til et bestemt nabolag (Clark, Deurloo og Dieleman 2006). Forståelsen av hva et 

nabolag er er idiosynkratisk og varierer dermed fra person til person. En konsekvens av dette 

er at fenomenet vanskelig lar seg definere (McKenzie 1921). Det kan likevel være nyttig å 

kaste lys på teoretiske forståelser av fenomenet, for bedre å forstå noen hovedtrekk. I dette 

henseende velger jeg å forstå nabolagsfenomenet i tråd med en fremstilling av Galster (2012), 

siden denne forståelsen åpner for en bred nabolagsdefinisjon. Jeg tar høyde for at definisjonen 

ikke behøver å stemme overens med alle informantenes nabolagsforståelse. 

Galster forklarer nabolagsfenomenet som “... the bundle of spatially based attributes 

associated with clusters of residences, sometimes in conjunction with other land uses” (2012, 

2-3). Nabolaget er altså et sammensatt fenomen, som består av forskjellige romlige 

karakteristikker. Flere egenskaper utgjør nabolagsfenomenet, og Galster viser til ti 

hovedtyper, nemlig bygningsstruktur, infrastruktur, demografi, sosioøkonomisk struktur, 

offentlige tjenester og fasiliteter, miljø, tilgjengelighet, politikk, sosial interaksjon og 

sentimentalitet. Disse hovedtypene består igjen av flere subtyper (2012), uten at jeg skal gå  

inn på det her.  

Også den klassiske flytteteorien til Rossi belyste betydningen av nabolaget og effekten 

av nabolagets omdømme i forbindelse med flytting og bosetting. På den ene siden kan høy 

grad av utflytting fra et nabolag rokke ved dets omdømme, og følgelig påvirke samhold og 

tilhørighet i negativ retning. På den andre siden kan hushold velge å flytte til et nabolag en 

vurderer som ettertraktet, da det anses som en arena for sosial mobilitet (1980). Med tiden kan 

et hushold forsøke å bosette seg i mer attraktive nabolag, og i likhet med boligkarriere kan en 

altså snakke om nabolagskarriere. Nabolags- og boligkarriere vil nødvendigvis ikke gå hånd i 
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hånd. En kan velge å bosette seg i mer attraktive nabolag enn det en tidligere bodde i, uten at 

ens boligstandard er forbedret. Nabolaget kan altså spille en svært viktig rolle i forbindelse 

med flytting og bosetting (Clark et al. 2006). 

Sosioøkonomiske forhold kan ha betydning både for valg av bolig og valg av nabolag. 

Sett i forhold til lavinntektshushold, vil høyinntektshushold naturligvis stille sterkere hva 

gjelder å tilegne seg boliger av høy standard i attraktive nabolag. Nabolagets attraktivitet kan 

for eksempel bunne i dets sosioøkonomiske status eller fysiske omgivelser, som tilgjengelige 

grøntområder og/eller grad av bygningstetthet (ibid.). Også sosiale og kulturelle trekk ved 

nabolaget kan spille en viktig rolle for hvorfor en velger et bestemt bosted. Dette henger 

sammen med tanken om at det er samspill mellom selve nabolaget og menneskene som bor 

der, og at en følgelig påvirkes av det nabolaget en er bosatt i. Særlig for barnefamilier kan det 

å kjøpe bolig i et nabolag like mye være en emosjonell investering som en økonomisk 

investering, da visse sosiale og kulturelle karakteristikker anses som appellerende med tanke 

på oppvekststil og -vilkår (Andersen, Brattbakk og Dalseide 2017).   

 

3.2.1 Sosial avstand og statusdiskrepans 

Konseptet sosial avstand sier noe om likheter og ulikheter mellom mennesker og/eller 

grupper, og kan anvendes for å forstå relativ avstand mellom et hushold og dets naboer. 

Likhetstrekk kan være basert på sosioøkonomiske karakteristikker som utdanning, yrke eller 

inntekt, men også karakteristikker relatert til kulturell bakgrunn som livsstil, etnisitet, religion 

eller opphav (Musterd et al. 2016). Det synes å være tilfellet at en i blandede nabolag er mer 

bevisst på forskjeller vedrørende inntekt og boligforhold, og at beboere i slike nabolag kan 

føle seg “out of place”. Det er også registrert større risiko for konflikt mellom ulike grupper i 

blandede miljø. Grad av trivsel kan svekkes på grunn av begrenset interaksjon mellom 

forskjellige beboergrupper, eksempelvis mellom beboere i kommunalboliger og boligeiere 

(Lu 2012).   

Sjansen for at individene som utgjør et hushold ønsker å flytte fra et nabolag, øker 

dess større avstanden er mellom deres sosiale posisjon i forhold til den gjennomsnittlige 

sosiale posisjonen i nabolaget (Musterd et al. 2016). Funn fra Oslo vedrørende 

statusdiskrepans (engelsk: “status discrepancies”) belyser lignende mønstre. Statusdiskrepans 

sikter til forskjellene mellom et husholds økonomiske status og aggregerte økonomiske 

nabolagskarakteristikker. Avhengig av det enkelte husholds status, vil et nabolags 

økonomiske status være en viktig drivkraft og forutsigelse med tanke på flytting. Denne 

tendensen er klart sterkest blant hushold med høy inntekt, enten det dreier seg om fraflytting 



  15 

fra et nabolag (Galster og Turner 2017) eller valg av nytt nabolag (Galster og Turner 2019). 

Altså synes det å være tilfellet at høyinntektsgrupper trekker til nabolag der de vet at 

befolkningssammensetningen likner dem (Musterd et al. 2016).  

Underliggende disse teoriene er homopohily-prinsippet, altså tanken om at “like søker 

like”. Studier fra Oslo har vist at mennesker forsøker å omgi seg med andre en likner, og at de 

mest intime, emosjonelle og verdifulle relasjonene skapes mellom personer som antas å være 

lik en selv (Andersen 2014). Ifølge homophily-prinsippet vil altså kontakt mellom like 

mennesker forekomme i større grad enn blant ulike mennesker. Dette kan være på bakgrunn 

av tilskrevne karakteristikker som etnisitet, biologisk kjønn, alder, eller tilegnede 

karakteristikker som religion, utdanning, yrke eller atferd. Også verdier, holdninger og 

trossystem vil ifølge denne teorien ha noe å si for grad av kontakt mellom mennesker 

(McPherson, Smith-Lovin og Cook 2001). Innenfor byer som Oslo vil likhetsprinsippet særlig 

være synlig blant personer med høy inntekt (Galster og Turner 2017; 2019). Som Musterd et 

al. (2016) påpeker, kan slik atferd skape utfordringer for myndigheter som ønsker å legge til 

rette for sosialt blandede nabolag. Det må i denne sammenheng skilles mellom dem som 

frivillig bosetter seg i nabolag der befolkningen speiler husholdet, og dem som gjør det fordi 

de ikke har noen andre valg. For eksempel behøver det ikke å være tilfellet at et 

lavinntektshushold ønsker å bo i et belastet nabolag, selv om en i prinsippet likner 

menneskene som bor der (ibid.). 

 

3.2.2 Majoritetsbefolkningens utflytting fra etnisk blandede nabolag 

Et annet viktig aspekt ved bostedspreferanser er den etniske befolkningssammensetningen i et 

nabolag, og som beskrevet ovenfor er det for mange ønskelig å bo et sted der naboene er mest 

mulig lik en selv (Clark 1992), også med tanke på etnisitet. Etnisk blandede nabolag forstås 

her som “... clusters of residences which, among several spatial attributes, have a large 

proportion of ethnic minorities” (Wessel og Nordvik 2019, 887). I nabolag der det er høy 

innvandrertetthet, vil det ofte være en tilstedeværelse av sosiale problemer, forurensning, lav 

boligkvalitet, samt manglende fasiliteter (Wessel og Nordvik 2019). Sammenlignet med 

hushold uten barn, er barnefamilier spesielt bevisst på ikke å bosette seg i nabolag der 

nærmiljøet ikke er i overenstemmelse med deres tanker om hva som er et godt oppvekstmiljø 

(Harris 1999; Ellen 2000). Det kan for eksempel være at en ønsker å bo i områder med trygge 

og rene gater, tilgjengelige parker, lekeplasser og andre fasiliteter, gode nærskoler (Ellen 

2000), og med fravær av sosiale problemer som kriminalitet og vold (Harris 1999).  
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I forsøk på å forstå de underliggende mekanismene for hvorfor majoritetsbefolkningen 

flytter bort fra etnisk blandede nabolag, kan en se til litteraturen om hvit flukt (engelsk: “white 

flight”) (Wessel og Nordvik 2019). Konseptet belyser fenomenet der hvites motvilje mot å bo 

i etnisk blandede nabolag (engelsk: “integrated” eller “mixed neighborhoods”), kan være en 

utløsende faktor for at de flytter fra nabolag med en stor og økende minoritetsbefolkning 

(Crowder 2000). Opprinnelig ble hvit flukt forstått som at majoritetsbefolkningen responderer 

på fordommer mot grupper. Funn fra nord-amerikanske byer ledet flere forskere til å 

konkludere med at hvite unngikk eller flyktet fra etnisk blandede nabolag på grunn av deres 

fordommer mot svarte, og følgelig at hvite ikke ønsket å bo i nærheten av dem (ref. i Ellen 

1996; Schelling 1971; 1972). 

Hvit flukt-tilnærmingen har altså sitt opphav i nord-amerikansk forskning, der 

konseptet har vært brukt for å forstå forholdet mellom den anglo-amerikanske 

majoritetsbefolkningen og den afro-amerikanske minoritetsbefolkningen. Følgelig har 

konseptets overførbarhet til europeisk kontekst vært problematisert, fordi segregasjon i 

europeiske byer har utspilt seg annerledes enn i USA (Bråmå 2006). For å beskrive 

gjennomtrekk av hvite i innvandrertette nabolag, vil jeg i stedet referere til denne prosessen 

som majoritetsbefolkningens utflytting fra etnisk blandede nabolag (Wessel og Nordvik 

2019).  

En annen av tilnærming som har vært brukt for å forstå denne prosessen er proxy-tesen 

(Wessel og Nordvik 2019; Feijten og van Ham 2009). Argumentasjonen som ligger til grunn 

for hypotesen er at når mennesker evaluerer nabolag, behøver ikke deres preferanser for 

befolkningssammensetning, for eksempel balansen mellom svarte og hvite, å reflektere 

gammeldagse fordommer. I stedet går preferansen i retning av trygghet og kvalitet i bomiljøet 

– en ønsker å bo i et området uten kriminalitet, dårlig vedlikeholdte bygninger, ineffektive 

skoler eller andre sosiale utfordringer (Harris 1999). Tesen betoner at sosiale problemer 

konsentrerer seg i etnisk blandede nabolag, da noen grupper i minoritetsbefolkningen har 

større sjanse for å være arbeidsledige og ha lav inntekt. I tillegg kan begrensede muligheter på 

boligmarkedet fører til at mange ender opp i nabolag preget av fattigdom, 

levekårsutfordringer og ustabilitet. Det er altså ikke tilstedeværelsen av etniske minoriteter i 

nabolaget som motiverer flytting, men heller de sosiale problemene som eksisterer i nabolaget 

(Feijten og van Ham 2009). Ifølge denne hypotesen vil altså ikke etnisk 

befolkningssammensetning påvirke evalueringen av hva som er et godt nabolag, så lenge en 

kontrollerer for nabolagets befolkningssammensetning og sosiale problemer (Harris 1999). 
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Mellom klassiske hvit flukt-teorier og proxy-tesen finner en the race-based 

neighborhood stereotyping hypothesis. Hypotesen forklares slik: “... in choosing 

neighborhoods, households care less about present racial composition than they do about 

expectations about future neighborhood conditions, such as school quality, property values 

and crime” (Ellen 2000, 1514). Således kan hypotesen minne om proxy-tesen. Men der proxy-

tesen betoner at den etniske befolkningssammensetningen ikke vil påvirke evalueringen rundt 

hva som er et godt nabolag, hevder mellomperspektivet i stedet at “... race remains relevant, 

however, since households tend to associate a growing minority presence with structural 

decline” (Ellen 2000, 1514). Det som ligger under forventningene om nabolagets tilstand, er 

tanken at økt tilstedeværelse av etniske minoriteter henger sammen med strukturell nedgang 

(Ellen 2000). Stereotypene relaterer seg altså til sosiale, økonomiske og fysiske 

karakteristikker i etnisk blandede nabolag. Utflytting fra etnisk blandede nabolag bunner i 

negative stereotypier om fremtiden til nabolaget, som for eksempel trygghet, nærskolens 

kvalitet, stabilitet i nærsamfunnet og utviklingen i boligverdier (Ellen 1996). Det mennesker 

til syvende og sist bryr seg om er kvaliteten til nabolaget, ikke etnisk 

befolkningssammensetning. Likevel kan ikke etnisitet elimineres som en drivkraft for 

menneskers vurdering av nabolag. Etnisitet har fremdeles noe å si, som et signal på 

nabolagskvalitet (Ellen 2000). 

Denne hypotesen harmonerer i stor grad med funn fra Oslo rundt majoritetsnorske 

foreldres flytting fra etnisk blandede nabolag. Funnene viser at utflyttingen bunner i et 

spørsmål om frykt, der høy og økende innvandrertetthet tolkes som et symbol på nedgang i 

nabolagskvalitet. I hvor stor grad et nabolags etniske befolkningssammensetning vil påvirke 

majoritetsbefolkningens utflytting, avhenger av demografiske karakteristikker, boform og 

lokalisering. For det første er foreldre, samt vordende foreldre, mer sensitive med tanke på 

innvandrertetthet enn hushold uten barn. For det andre vil eie-eller-leieforhold ha noe å si, ved 

at boligeiere under slike omstendigheter har høyere utflyttingssannsynlighet enn leietakere. 

For det tredje vil geografisk lokalisering også bety noe, og i de østlige delene av Oslo er 

stabiliteten lavere sammenlignet med andre områder (Wessel og Nordvik 2019).  

 

3.3 Sted  

Å forstå sted er et kjerneaspekt ved samfunnsgeografisk kunnskapsproduksjon, men hvordan 

en har forstått fenomenet har variert gjennom tiden. Opprinnelig ble sted behandlet som 

lokalisering, men med oppblomstringen av humanistisk geografi på 1970-tallet ble fokuset 
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flyttet til menneskers opplevelser av sted. Humanistene betonte betydningen av å forstå 

hvordan mennesker ga mening til geografi (Cresswell 2013). Sted er altså et objekt med 

sterke tilknytninger, og litteraturen om relasjonen mellom mennesker og sted belyser dette på 

forskjellige måter. Konsept som for eksempel stedstilhørighet, stedsfølelse, stedsbilder og 

stedsidentitet, har sitt utspring fra denne litteraturen (Lewicka 2011).  

Sted kan forstås som “... a meaningful segment of space combining location, locale, 

and sense of place” (Cresswell 2013, 280). Ifølge denne forklaringen består sted av tre 

komplementære element. Det første elementet er sted som locale, der sted fungerer som en 

setting for aktivitet og sosial interaksjon. Fordi slike sosiale prosesser må forekomme et sted, 

er det andre elementet sted som lokalisering. Dette sikter til det geografiske området som 

omfatter settingen for interaksjon, og er bestemt av sosiale og økonomiske prosesser på en 

større skala. Det tredje elementet er sted som sense of place, og refererer til følelsen av 

tilhørighet til et sted, både geografisk og sosialt. Dette baserer seg på faktorer der 

menneskelig aktivitet finner sted, for eksempel hjem, arbeidssteder, skoler eller kirker 

(Agnew 2015).  

En dominerende forståelse av sted i nyere stedsteori, er Masseys stedsperspektiv 

(Cresswell 2004). Hun avviser tanken om sted som statisk og vektlegger betydningen av en 

forståelse av fenomenet som dynamisk. Ifølge dette perspektivet er sted formet av lokale, i 

tillegg til globale prosesser og relasjoner, noe hun beskriver som “a global sense of place” 

(Massey 1994, 156). Etter mitt skjønn er Tøyen et sted som kan representere Masseys 

stedstilnærming. Det er et sted i endring og bærer preg av å være mangfoldig, og kan følgelig 

karakteriseres som et kosmopolitisk bymiljø. Et kosmopolitisk miljø kan appellere til 

mennesker basert på deres preferanser. Kosmopolitisme forstås her som en preferanse særlig 

gjeldende for øvre middelklasse og overklassen, og bunner i ens persepsjon av selvet. 

Mangfold og sameksistens av kulturer omfavnes, uten at en forpliktes til disse (Hannerz 

1990). Denne forståelsen har blitt problematisert grunnet dets fokus på en intellektuell øvre 

middelklasse. Konseptet hverdagskosmopolitisme har blitt utviklet for å undersøke hvordan 

menneskers preferanser for mangfold tilkjennegis blant ikke-utdannede mennesker i lavere 

sosioøkonomiske sjikt. Hverdagskosmopolitisme forstås her som strategiene som vanlige 

mennesker anvender for å bygge relasjoner mellom mennesker som er annerledes fra dem 

(Lamont og Aksartova 2002). Informantene i mitt prosjekt faller mellom disse forståelsene da 

de tilhører en utdannet middelklasse, men ikke øvre middelklasse eller overklassen. For 

ryddighetens skyld vil jeg videre i teksten kun referere til kosmopolitismebegrepet.  
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3.3.1 Stedstilhørighet 

Mennesker kan tillegge et sted følelser og følgelig generere stedstilhørighet. Stedstilhørighet 

kan forstås som en personlig og intim følelse av å være hjemme et sted, og hjem forstås som 

et symbolsk rom preget av bekvemmelighet, trygghet og emosjonell tilknytning. 

Stedstilhørighet kan genereres på forskjellige måter, eksempelvis på bakgrunn av relasjonelle 

eller selvbiografiske faktorer. Førstnevnte refererer til de sosiale båndene ved steder som 

beriker menneskers liv. Det er spesielt følelsesmessig sterke relasjoner, som relasjoner til 

familie og venner, som påvirker stedstilhørighet. Sistnevnte faktor refererer til menneskers 

egen historie, det vil si personlige erfaringer, relasjoner og minner som knytter mennesker til 

bestemte steder. Barndomsminner om ens oppvekststeder, samt tilstedeværelse av 

familiemedlemmer og minner om ens forfedre, kan påvirke stedstilhørighet (Antonsich 2010).  

Sosiale relasjoner der en bor har en stabiliserende effekt på nabolag (Skifter Andersen 

2008; Lersch 2008), og det å ha venner og familie, samt et godt forhold til naboer, vil svekke 

potensiell utflytting (Skifter Andersen 2008). Ifølge forskning fra Norge er ønsket om nærhet 

til familie og venner en viktig grunn til å bosette seg bestemte steder (Baldersheim 2014; 

Sørlie, Aure og Langset 2012). For eksempel er det for unge personer som har flyttet fra sitt 

hjemsted for å studere eller arbeide i en større by, potensiale for at de med årene søker tilbake 

til sitt oppvekststed (Baldersheim 2014).  

Men det å føle tilhørighet vil ikke nødvendigvis være avhengig av at en har røtter et 

sted. Å bo et sted over tid kan generere stedstilhørighet blant dem som velger å bosette seg et 

annet sted enn der de selv er født. I denne forbindelse vil det være relevant å se til Savage, 

Bagnall og Longhurst (2005) sitt tilhørighetskonsept.  

 

3.3.2 Valgt tilhørighet  

I en studie av middelklassebeboeres stedstilhørighet i Manchesterregionen på ‘90-tallet, 

utvikler Savage, Bagnall og Longhurst konseptet valgt tilhørighet (engelsk: “elective 

belonging”). Konseptet redegjøres for som “[…] the way that middle class people claimed 

moral rights over place through their capacity to move to, and put down roots in, a specific 

place which was not just functionally important to them, but which also mattered 

symbolically” (Savage 2010, 116). På bakgrunn av forskjellige praktiske og symbolske 

grunner, kan altså mennesker velge å bosette seg et sted der de ikke har røtter, men der de 

allikevel føler seg hjemme (Savage 2010). Dette kommer av at mennesker kan identifisere 

steder som betyr noe for dem og som harmonerer med deres livshistorie. Følelser av 

tilhørighet kan genereres ved at et bosted blir verdifullt for et individ (Savage, Bagnall og 
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Longhurst 2005), da steder kan fungere som arenaer der mennesker kan utøve og utvikle 

identitet (Savage 2010). Tilhørigheten fremstår da som flytende - et fenomen som kan 

forandre seg med tiden (Savage, Bagnall og Longhurst 2005). 

I det beskrevne perspektivet verdsetter altså mennesker bestemte steder basert på 

personlige referanser. Disse referansene brukes for å sammenligne steder i vurderingen av hva 

som er et attraktivt bosted. Ifølge denne tilnærmingen vil et steds fysiske dimensjoner være 

mer viktige enn de sosiale. Grad av sosialt samhold i nabolaget, i tillegg til naboers verdier, 

atferd og interesser, er ikke viktige faktorer for at en føler seg hjemme (ibid.). Dette kan 

derimot nyanseres ved å se til funn fra Oslo. Her kommer det frem at middelklassebeboere 

peker på betydningen av sosiale aspekter ved nabolaget som trivselsfaktorer. Å bo blant 

mennesker som minner om en selv og er i overenstemmelse med ens identitet, har mye å si for 

hvordan nærmiljøet vurderes (Andersen 2014).  

Det har vært rettet en del kritikk mot konseptet til Savage, Bagnall og Longhurst. Én 

problematisering er at konseptet baserer seg på studier av middelklassens bostedsvalg og 

stedstilhørighet. En annen terminologi vil dermed være nødvendig for å beskrive lignende 

scenario blant mindre velstående grupper. Kritikken settes i sammenheng med en større debatt 

innen akademia, der et ubalansert fokus på middelklassens livsstil har ført til neglisjering av 

marginaliserte aktørers forhold til bolig, nabolag og tilhørighet. Konseptet kan altså sies å 

være enda et bidrag i en lang rekke av studier av middelklassen (Jeffery 2018). Jeg 

anerkjenner problematiseringen av begrepet, men velger likevel å anvende det uten å kreve at 

informantene per definisjon skal være en del av middelklassen.  

 

3.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett til relevante bidrag innen flytte-, nabolags- og stedslitteraturen. 

Livssyklus- og livsfaseperspektivet forklarer flyttetendenser blant barnefamilier, dog med ulik 

forståelse av variasjonen som preger timing og mønstre i det enkelte hushold. Innen 

nabolagsteorien belyser sosial avstand og statusdiskrepans konsekvensene av relativ avstand 

mellom et husholds sosiale posisjon sammenlignet med nabolagets gjennomsnittlige posisjon, 

og dets påvirkning på potensiell flytting. Teorier innen hvit flukt-litteraturen gir også en 

pekepinn på hvorfor majoritetsbefolkning flytter fra etnisk blandede nabolag. Teoretiske 

perspektiv innen stedslitteraturen sier noe om former for tilhørighet og hvordan det kan 

påvirke flytting og bosetting.  
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I det neste kapittelet “Metodologi og metode”, vil jeg forklare hvilke praktiske grep 

jeg har tatt gjennomgående i dette prosjektet. Jeg vil redegjøre for teori om metodologi og 

metode, samtidig som jeg eksemplifiserer og forklarer de ulike trinnene i 

forskningsprosessen, i tråd med prinsippet om gjennomsiktighet.   
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4. Metodologi og metode 

Metodologi omhandler filosofien og teorien som danner grunnlaget for hvordan forskning 

utføres, mens metode refererer til verktøyene som anvendes for å samle inn data (Hay 2016). 

Det eksisterer ikke én overordnet metodologi i samfunnsvitenskapen, men heller flere 

metodologier som ved hjelp av forskjellige metodiske strategier bidrar til vitenskapelig 

kunnskapsproduksjon (George og Bennet 2005). I dette prosjektet har jeg valgt å benytte meg 

av en case study-metodologi. Fenomen som kan utforskes i casestudier er hendelser, prosesser 

eller steder. Fokuset rettes mot kun ett eller noen få tilfeller ved fenomenet, fordi en ønsker å 

utforske fenomenet i dybden. Den filosofiske hjørnesteinen i casestudietilnærmingen, er at 

dybdekunnskap av et fenomen i seg selv er verdifullt, uavhengig av hvordan dette fenomenet 

manifesterer seg i mulige case som ikke er studert (Baxter 2016). 

Forskerens valg av metode avhenger av hvilke strategier som er mest konstruktive for 

å besvare forskningsspørsmål i det enkelte forskningsprosjekt (Ragin og Amoroso 2011). 

Forskningsmetoder kan forstås som idealtyper, altså tankekonstruksjoner (Weber 2004), som 

gjennom en abstraheringsprosess forenkler komplekse fenomen. Hovedtrekkene i de ulike 

forskningsmetodene er tendenser, og ikke bestemt regler, for hvordan forskning kan utføres. 

Operasjonaliseringen av metodene vil følgelig kunne utspilles ulikt fra de teoretiske 

definisjonen som er presentert her (Ragin og Amoroso 2011).  

To av de vanligste metodiske tilnærmingene, er kvantitativ og kvalitativ metode. En 

kvantitativ strategi brukes for å studere forhold mellom variabler, og er nyttig for å si noe om 

brede og generelle tendenser i samfunnet. En kvalitativ strategi er konstruktiv for å studere 

fellestrekk, og fokuserer på sosiale virkeligheters egenskaper og kvaliteter (ibid.). For å 

besvare forskningsspørsmålene i denne oppgaven syntes kvalitative strategier å være best 

egnet, og jeg har altså utført en kvalitativ casestudie. Målet er ikke å gi en generaliserbar 

forklaring for hvorfor mennesker flytter fra Tøyen, men heller å ta et dypdykk i 

flyttemotivene til et lite utvalg tøyenutflyttere.   

   

4.1 Kvalitativ metode 

Kvalitativ metode forklares som “[…] a basic strategy of social research that usually involves 

in-depth examination of a relatively small number of cases” (Ragin og Amoroso 2011, 230). 

Målet er å tilegne seg dybdekunnskap om feltet som studeres, og det er dermed nødvendig å 

avgrense fokuset. En naturlig avgrensning er tematikken forskningsspørsmålet tar 

utgangspunkt i. Med dette i bakhodet kan forskeren aktivt ta stilling til hva som er relevant 
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datamateriale, og hva som bør lukes ut som overflødig eller irrelevant informasjon (Ragin og 

Amoroso 2011).  

Fordi kvalitative data vanligvis samles inn på bakgrunn av nær kontakt mellom forsker 

og informant (Thagaard 2009), er det viktig å være seg bevisst enkelte fallgruver. For det 

første kan forskningsbias oppstå som en konsekvens av forskerens fordommer eller sterke 

meninger om feltet som studeres. For det andre kan forskerens posisjonalitet påvirke 

informantene, deres interaksjon med forskeren og hvordan de velger å besvare spørsmål. 

Posisjonalitet sikter til egenskaper ved forskeren, som personlighet, etnisk bakgrunn og kjønn 

(Ragin og Amoroso 2011). Forskerens posisjonalitet vil ha noe å si for informasjonen 

forskeren tilegner seg i feltet (Thagaard 2009). Dette er fordi posisjonalitet og forskningsbias 

kan føre til unøyaktighet og feilaktige fremstillinger, ettersom det er forskeren selv som tolker 

og analyserer feltdata (Ragin og Amoroso 2011). 

Gjennomgående i intervjuprosessen reflekterte jeg rundt min egen posisjonalitet som 

utdannet, men ung, norsk-kenyansk kvinne. Det var særlig min etniske bakgrunn jeg tenkte at 

kunne påvirke hvordan informantene snakket om visse typer tema, samt hvordan de besvarte 

spørsmål av mer sensitiv karakter. Dette gjaldt i hovedsak deres tanker og erfaringer knyttet 

til minoritetsbefolkningen på Tøyen. Informantene jeg har intervjuet er utdannede og tilhører 

middelklassen, og kan tenkes å ha vært bevisst hvordan de presenterte og fremstilte seg selv i 

møte med meg. For eksempel uttrykte en av informantene mot slutten av intervjuet at hun 

hadde ønsket å svare mest mulig korrekt. I dette og lignende tilfeller stilte jeg meg 

spørsmålet: hadde vedkommende svart på samme måte dersom jeg ikke var norsk-kenyaner? 

Det ville vært spekulativt å forsøke å besvare dette spørsmålet, men det synes å være viktig å 

ha i bakhodet i analysen av datamaterialet. Hva informantene fortalte meg og hva de gjorde i 

praksis, var ikke alltid i overenstemmelse. For eksempel var en gjennomgående tone at en 

verdsatte mangfold, men så flyttet en til nabolag der beboersammensetningen var relativt 

homogen.   

 

4.1.1 Dybdeintervju 

Datamaterialet som dette prosjektet baserer seg på, er samlet inn ved bruk av kvalitative 

dybdeintervju. Intervju kan forstås som “... a data-gathering method in which there is a 

spoken exchange of information” (Dunn 2016, 149). Dette er et nyttig verktøy for å oppdage 

hva som er relevant for informantene, i form av deres formidling av informasjon om 

hendelser, meninger og erfaringer (Dunn 2016). Målet er å skape et rammeverk som 

tilrettelegger for at informantene, på deres betingelser, kan uttrykke tanker og perspektiv med 
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egne ord. For å oppnå dette, vil kvalitative intervju vanligvis benytte seg av åpne spørsmål, 

altså spørsmål som impliserer svar utover ja og nei (Patton 2002).  

Det finnes forskjellige måter å legge opp et intervju, og intervjudesign vil variere 

avhengig av om spørsmålene er bestemt og standardisert i forkant av intervjuet (ibid.). 

Intervjustrategier kan kombineres, og i min egen datainnsamling har jeg benyttet meg av en 

kombinasjon av intervjuplan og intervjuguide, i semistrukturert form. Dette designet kan være 

fordelaktig for en utrent intervjuer fordi spørsmålene allerede er utformet, uten at rekkefølgen 

er satt. Samtalen mellom forsker og informant vil dermed kunne flyte mer naturlig, samtidig 

som intervjueren slipper å formulere spørsmålene fortløpende. Dersom samtalen sklir ut er det 

viktig at intervjueren får den tilbake på riktig spor (Dunn 2016). 

Forskningsprosjektet jeg er tilknyttet hadde allerede ferdig utformede intervjuguider, 

og disse viste seg å være nyttige også for mitt prosjekt. Fordi spørsmålene i et intervju bør 

søke informasjon på en måte som er passende for den enkelte informanten (ibid.), ble 

forskjellige intervjuguider brukt i de ulike intervjuene. Én intervjuguide ble benyttet for å 

intervjue utflytterne, mens intervjuene med politiet og rektor på Tøyen skole var basert på 

egne intervjuguider.  

 

4.1.2 Utvalg og rekruttering av informanter 

Å velge informanter til et forskningsprosjekt er en strategisk prosess (Thagaard 2009). Dette 

henger sammen med hvilke tema og saker en ønsker å belyse, basert på gjennomgang av 

litteratur eller andre former for bakgrunnskunnskap. Informanter velges bevisst ut på 

bakgrunn av om deres tanker og opplevelser vil være relevante for fenomenet forskeren 

ønsker å få innblikk i (Dunn 2016). Ettersom kvalitative strategier innebærer at en går i 

dybden av informantenes personlige erfaringer og tanker, er det ikke alle som er komfortable 

med å stille til intervju. Målet er altså å finne personer som er relevante for prosjektet og 

tilgjengelige for forskeren. Dette kalles for et tilgjengelighetsutvalg, og er typen utvalg jeg har 

benyttet meg av i dette prosjektet. Jeg var forberedt på at rekrutteringsprosessen kunne bli 

tidkrevende (Thagaard 2009), og startet prosessen rundt et halvt år før endt datainnsamling. Å 

komme i kontakt med personer som kunne stille som informanter tok tid, men etter flere 

runder med utsending av intervjuforespørsler begynte folk å takke ja til å være med i 

prosjektet. Som følger av at jeg ønsket å intervjue nettopp barnefamilier, fikk jeg flere 

tilbakemeldinger om at folk gjerne ville bidra, men at småbarnstilværelsen var for hektisk til 

at en kunne sette av tid til intervju.  
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Jeg benyttet meg av ulike plattformer for å kontakte potensielle informanter. Én 

plattform var Dagens Næringslivs offentlig tilgjengelige database Boligbasen2, der navnene til 

kjøpere og selgere av eiendom står oppført. Navnene ble notert og jeg gjorde et raskt 

internettsøk for å kartlegge om vedkommende var forelder, da dette var et kriterium for 

utvalget. Dette gjorde jeg fordi jeg satt igjen med flere hundre navn, og jeg ønsket ikke å 

kontakte personer som falt utenfor målgruppen. Offentlig delte bilder fra digitale sosiale 

nettverk indikerte hvem som inngikk i målgruppen. Deretter fant jeg telefonnummer til de 

potensielle informantene og sendte intervjuforespørsler per tekstmelding.  

En annen plattform jeg brukte for å rekruttere informanter var Facebook. Der tok jeg 

kontakt med de lokale initiativene Tøyenløftet og Tøyenkampanjen og spurte om de ville 

publisere informasjon om forskningsprosjektet gjennom sine kanaler. Da jeg ikke hørte noe 

tilbake, publiserte jeg et innlegg i mitt eget nettverk. Innlegget var basert på den originale 

intervjuforespørselen. Med tanke på spørsmål om habilitet, ville jeg ikke intervjue noen jeg 

selv hadde nær relasjon til. Følgelig endte jeg opp med kun å intervju én av dem som 

kontaktet meg.   

Utvalget jeg satt igjen med syntes å være konstruktivt for å få innblikk i erfaringene 

og tankene til tidligere tøyenbeboere. Samtidig ønsket jeg å komme i kontakt med noen som 

hadde mer overordnet informasjon om det sosiale livet på Tøyen. Da jeg fikk muligheten til å 

intervjue rektor ved Tøyen skole og leder i Oslopolitiets Gatepatrulje, så jeg det som en 

gunstig inngang til interessant og viktig tilleggsinformasjon.  

 

4.1.3 Informantene 

Kriteriene som lå til grunn for utvalget var at utflytterne 1) var foreldre, 2) var 

majoritetsnorske, 3) tidligere hadde bodd på Tøyen og 4) hadde flyttet fra Tøyen til andre 

steder i Oslo eller omegnskommunene. De fleste av informantene hadde flyttet fra Tøyen i 

løpet av det siste året, mens tre av informantene (Ivar, Linn og Susanne) flyttet bort noen år 

tidligere. Nedenfor presenteres informantene med fiktive navn.  

 

Torbjørn er i trettiårene og bodde på Tøyen i tre år. Sammen med samboeren har han en sønn 

og ei datter i småbarnsalder. Familien er nå bosatt i bydel Grünerløkka.   

Hilde er i tjueårene og bodde på Tøyen i tre år. Sammen med samboeren har hun en sønn i 

småbarnsalder og de venter et barn til. Familien er nå bosatt i Drammen kommune.  

 
2 https://www.dn.no/boligpriser, hentet 4. september 2019. 

 

https://www.dn.no/boligpriser
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Elisabeth er i førtiårene og bodde på Tøyen i åtte år. Hun har en sønn i skolealder, og 

familien er nå bosatt i Tønsberg kommune.  

Ivar er i førtiårene og bodde på Tøyen i tre år. Sammen med sin kone har han to døtre i 

skolealder. Familien er nå bosatt i bydel Sagene.  

Tiril er i trettiårene og bodde på Tøyen i fire år. Sammen med sin mann har hun en sønn i 

småbarnsalder. Familien er nå bosatt i Asker kommune. 

Linn er i trettiårene og bodde på Tøyen i tre år. Hun har en sønn i skolealder, og familien er 

nå bosatt i bydel Sagene. 

Karen er i førtiårene og bodde på Tøyen i 10 år. Sammen med mannen har hun to døtre i 

skolealder. Familien er nå bosatt i Groruddalen.  

Susanne er i trettiårene og bodde på Tøyen i syv år. Sammen med mannen har hun en sønn i 

småbarnsalder og de venter et barn til. Familien er nå bosatt i bydel Gamle Oslo.   

Rektor ved Tøyen skole.   

Leder for Gatepatruljen, Oslo Politidistrikt. 

 

4.1.4 Gjennomføring av intervjuene 

Som førstegangsintervjuer ønsket jeg å fremstå mest mulig trygg i møte med informantene. I 

forkant av de faktiske intervjuene, valgte jeg derfor å teste intervjuguiden på personer i min 

omgangskrets. Jeg ønsket å sikre flyt i intervjusamtalen, og memorerte derfor deler av guiden. 

Det var også lærerikt å utføre intervju sammen med lederen for prosjektet jeg er tilknyttet. 

Både han og jeg var tilstede da intervjuene med politiet og rektor ved Tøyen skole ble 

gjennomført. Jeg observerte hans intervjustil og forsøkte å implementere det jeg hadde lært i 

påfølgende intervju.  

Intervjuene ble gjennomført i forskjellige settinger. Tre av informantene inviterte meg 

hjem til dem, mens de andre møtte jeg på kafé eller på arbeidsplassen deres. Min erfaring var 

at det var spesielt gunstig å utføre intervju hjemme hos informantene. Informantene virket 

spesielt komfortable og avslappet i sitt eget hjem. Også tilstedeværelsen av ektefeller og barn 

som ville hilse på og prate, syntes å fungere som en “ice breaker” mellom informantene og 

meg. Dette henger sammen med et essensielt aspekt ved kvalitativ forskning og intervju, 

nemlig rapport.  

Rapport sier noe om relasjonen mellom forsker og informant, og kan være kritisk for 

om et intervju blir vellykket. Grad av tillit påvirkes allerede fra første gang det opprettes 

kontakt, nemlig i intervjuforespørselen. Et behagelig intervjumiljø og en tillitsfull, men 

profesjonell relasjon mellom forsker og informant, vil vanligvis kunne legge til rette for mer 
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innsiktsfulle data enn i et mer anstrengt intervjumiljø. Å oppnå rapport betyr at forskeren har 

forstått informantenes virkelighetsforståelse og kommuniserer forståelsen tilbake til dem. 

Forskeren kan for eksempel anvende samme type språk, kroppsspråk eller verdensbilder, som 

informanten. For å skape et godt intervjumiljø kan det være en god idé med litt “small talk” 

før intervjuet begynner (Dunn 2016). I forkant av intervjuet fortalte jeg mer utdypende om 

masterprosjektet og det større forskningsprosjektet, Invisible Infrastructures, og snakket med 

informantene om hva enn som interesserte dem. 

I løpet av intervjuet er det nyttig å ha en kritisk indre dialog, altså at forskeren aktivt 

analyserer hva som blir sagt og hvordan det best kan følges opp. Dersom det oppstår 

uklarheter er det viktig å oppklare disse, for å unngå feilrepresenterte data (ibid.). I mitt 

tilfelle gjaldt dette fortrinnsvis informantenes tanker rundt sensitive tema, som for eksempel 

kulturforskjeller, utfordringer ved nærskolen og gatekriminalitet. Jeg ønsket å utforske denne 

type sensitive tema, da disse faktorene kunne inngå som motivasjon for flytting. Det var 

viktig at dette ble gjort på informantenes premisser, og før jeg gikk videre til neste spørsmål 

spurte jeg “forstår jeg deg riktig når du sier at...?” Dermed kunne informantene bekrefte eller 

avkrefte min tolkning.  

Det korteste intervjuet varte i én time og det lengste i to timer. I de første intervjuene 

var jeg som utrent intervjuer ikke bevisst tiden det ville ta for informantene å besvare hvert 

spørsmål, og jeg fulgte opp for mange svar som jeg anså som interessante. Jeg skjønte at å 

følge opp hver eneste interessante tråd ville bli for tidkrevende. Flere var småbarnsforeldre, 

og jeg ønsket ikke å oppta dem lenger enn planlagt. For hvert intervju ble jeg bedre til å 

disponere tiden. Det var en balansegang mellom å være effektiv og fremdeles la informantene 

ta tenkepauser og reflektere rundt spørsmål. Mot slutten av hvert intervju, åpnet jeg for at 

informantene kunne legge til det de ønsket eller stille spørsmål dersom de hadde noen. Jeg 

opplyste om at den enkelte informant ville motta en e-post dersom informantens utsagn ble 

sitert i oppgaven. Om sitatet ikke stemte, kunne det dermed endres eller fjernes av 

informanten. 

Båndopptakeren på mobiltelefonen min ble brukt til å ta opp intervjuene, og lydfilene 

ble lagret på min egen PC. Jeg skrev også notater på vei hjem fra intervjuet. Disse inkluderte 

tanker rundt informantenes kroppsspråk og toneleie under intervjuet, samt de fysiske 

omgivelsene hvor intervjuet tok sted. Jeg forsøkte å transkribere så snart som mulig etter 

intervjuet, vanligvis i løpet av de påfølgende dagene. Softwareprogrammet F5 ble brukt for 

transkribering og NVivo for koding. Alt av data skal slettes når prosjektet har kommet til sin 

ende. 
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Det er verdt å nevne at intervjuet med Susanne er gjennomført og transkribert av 

lederen i prosjektet jeg er tilknyttet. De to intervjuene med fagpersonene gjennomførte som 

sagt prosjektleder og jeg sammen, men er transkribert av meg. Alle andre intervju er det jeg 

som har utført og transkribert. 

 

4.1.5 Analyse og fortolkning 

Innen kvalitativ metode kan en operere med ulike analysestrategier, og jeg har valgt en 

abduktiv strategi. Strategien kan forstås som en kombinasjon av induksjon og deduksjon 

(Thagaard 2009). Jeg forstår den induktive strategien som en der forskeren observerer felt, 

utfører eksperiment, analyserer innsamlet data og på bakgrunn av dette utvikler nye teorier. 

Fremgangsmåten ved bruk av en deduktiv forskningsstrategi er motsatt, altså starter forskeren 

med å utvikle én eller flere hypoteser eller forskningsspørsmål som en søker å falsifisere. 

Målet er å finne forklaring på et problem i eksisterende teori eller å utvikle ny teori (Blaikie 

2007).    

Abduksjon faller altså mellom disse forskningsstrategiene og karakteriseres som en 

syklisk prosess der forskeren går frem og tilbake mellom teori og empiri (ibid.). Jeg valgte 

denne forskningsstrategien fordi jeg ønsket å ha en viss grad av bakgrunnskunnskap i forkant 

av intervjuene. Tanken var at dette kunne være nyttig for å utforske relevante tema som 

fremkom i intervjuene. Samtidig ønsket jeg å sikre fleksibilitet, da det kunne dukke opp tema 

som måtte forstås på bakgrunn av annen litteratur enn den jeg hadde gjort meg kjent med. I 

takt med utførelsen av intervjuene, ble jeg bevisst over at ikke all litteraturen jeg hadde satt 

meg inn i syntes å forklare det som informantene vektla i sine fortellinger. Dette gjaldt for 

eksempel teorier innen stedslitteraturen. Jeg antok at konsept som stedsbilder og stedsfølelse 

ville være fremtredende, men da jeg forsto at dette ikke var tilfellet måtte jeg finne andre og 

mer egnede teorier og konsept. 

Fortolkningen av datamaterialet er i dette prosjektet basert på dobbelt hermeneutikk. 

Kort sagt refererer hermeneutikk til forståelsen at sosiale fenomen kan fortolkes på 

forskjellige måter, ettersom det ikke eksisterer én absolutt sannhet (Thagaard 2009). Ifølge 

Giddens (1976) vil tolkning av sosiale fenomen innebære dobbelt hermeneutikk. Kjernen i 

denne tilnærmingen er forståelsen at fortolkning av sosiale fenomen skiller seg fra studier av 

naturfenomen, fordi naturfenomen ikke har noen annen mening enn den mennesker tillegger 

dem. Undersøkelser av sosiale fenomen vil på sin side involvere en dobbelt hermeneutikk, da 

forskeren forholder seg til en allerede fortolket verden. For det første ønsker forskeren å forstå 

meningsrammene som skaper og reproduserer den sosiale verden som utforskes. For det andre 
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streber en etter å omdanne disse meningsrammene til konsepter for forklaring og analyse 

(ibid.).  

Hvordan forskeren analyserer data vil reflekteres i fremstillingen av resultatene. Jeg 

har tatt utgangspunkt i en temasentrert analytisk tilnærming, altså at datamaterialet tolkes og 

presenteres med fokus på tema. Målet med en temasentrert tilnærming er å tilegne inngående 

forståelse av et tema ved sammenligning av informantenes tanker rundt tematikken. Dette 

skiller seg fra en personsentrerte tilnærming som belyser personer i analyse og presentasjon 

av data. I dette tilfellet ønsker en altså å tilegne seg dybdekunnskap om personene som inngår 

i ens undersøkelse (Thagaard 2009). 

Det er fordeler og ulemper med å dele opp analysen etter tema, slik jeg har gjort. En 

svakhet ved den temasentrerte tilnærmingen er at informasjon tas ut av kontekst, fordi en 

henter ut et mindre segment ved informantenes lengre utsagn (ibid.). For ikke å miste 

kompleksiteten i informantenes fortellinger, har jeg også valgt å dele mer personsentrert 

informasjon om informanten og/eller den større sammenhengen med leseren. I tillegg har jeg 

inkludert et eget analysekapittel (kapittel 7) som går mer i dybden av kompleksiteten som 

preger fortellingene. Det er også verdt å nevne at flyttemotivene som redegjøres for er de mest 

fremtredende motivene. Det fantes utallige tilleggsmotiv i fortellingene, men grunnet 

oppgavens omfang har jeg ikke tatt stilling til disse.  

Koding er et vesentlig skritt i retning mot fortolkning av det innsamlede 

datamaterialet. Å kode betyr å analysere, og koding er en metode som muliggjør organisering 

av data i kategorier, på bakgrunn av om et stykke informasjon deler karakteristikker med 

annen informasjon. Analyse av data vil forekomme i det faktiske intervjuet og i etterkant av 

dette. I selve intervjuet vil forskeren lytte til hva informantene sier og analysere 

informasjonen fortløpende (Saldaña 2013). Kort tid etter intervjuene noterte jeg det jeg anså 

som viktige koder i en egen kodebok. Dette var relevant da innsamlingsprosessen var ferdig 

og jeg skulle kode transkripsjonene, ettersom det ga meg en pekepinn i retning av hva som 

syntes å være betydningsfulle tema blant informantene.  

Etter endt datainnsamling og transkribering må forskeren formelt kode datamaterialet i 

forbindelse med fortolkning. Som beskrevet tidligere benyttet jeg meg av 

softwareprogrammet Nvivo i dette henseende. Gjennomgående i kodeprosessen er det viktig 

at forskeren er bevisst filteret som preger ens analytiske briller, ettersom det vil virke inn på 

hvordan datamaterialet fortolkes. Ens valg av metodologi og vitenskapsteori, men også ens 

personlighet, vil påvirke hvordan datamaterialet kodes og tolkes (ibid.).  
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Intervjuene med utflytterne kodet jeg i et sett og intervjuene med fagpersonene 

separat. Dette var fordi tematikken i intervjuene var ulik, og kodene følgelig ikke syntes å 

representere informasjonen de ulike informantene kommuniserte. Jeg valgte å kode 

intervjuene i to omganger, ettersom jeg i første omgang satt igjen med svært mange koder, 

noe som gjorde det krevende å holde oversikt over dataene. I den andre omgangen var jeg mer 

bevisst på antall koder, og satt igjen med en mer oversiktlig kategorisering.  

 

4.1.6 Etiske spørsmål 

Å ta stilling til etiske spørsmål er et essensielt krav i vitenskapelige forskning. Dette 

omhandler hvordan forskning skal utføres, samt den enkelte forskers ansvar og forpliktelser 

overfor alle involverte i et forskningsprosjekt, spesielt ens informanter (Dowling 2016). 

Ettersom det er et mål å tilegne seg dybdekunnskap i kvalitative studier, kan spørsmålene som 

stilles være av inngående karakter. Dette kan eksponere informanters privatliv og det er derfor 

kritisk å sikre at informantene ikke kan identifiseres. I transkribering av intervju vil det 

dermed være nødvendig å benytte seg av fiktive navn, i tillegg til ikke å referere til 

personopplysninger som kan være identifiserende, som for eksempel informanters bosted eller 

yrke (ibid.). Som nevnt har alle informantene i dette prosjektet fått tildelt pseudonym. Utover 

dette viser jeg til deres alder på en mest mulig generell måte og deres bosted refereres kun til 

på bydelsnivå. Å sikre anonymitet på denne måten vil være en utfordring i de tilfellene der 

informantene er offentlige personer (ibid.), som for eksempel fagpersonene i dette prosjektet.   

I tråd med prinsippet om informert samtykke, skal det i en intervjuforespørsel 

informeres om hva forskningsprosjektet går ut på, hvordan intervjuet skal gjennomføres og 

sikring av konfidensialitet. Det skal også refereres til eventuelle institusjoner som prosjektet 

er knyttet opp til (Dunn 2016). Ettersom jeg samlet inn data på vegne av forskningsprosjektet 

jeg er tilknyttet, henviste jeg til dette i intervjuforespørselen. Det som ligger i prinsippet om 

informert samtykke, er at informanter skal vite nøyaktig hva de samtykker til, dersom de er 

interessert i å ta del i forskningsprosjektet (Dowling 2016). Jeg tok utgangspunkt i 

forskningsprosjektets egne intervjuforespørsler, som var utformet basert på dette prinsippet. 

Fordi jeg kontaktet potensielle informanter per tekstmelding, måtte forespørselen være 

kortfattet, men informativ. Informantene samtykket til å være med i prosjektet per 

tekstmelding eller e-post. Da jeg kom i kontakt med informantene forhørte jeg meg med dem 

om det var greit at jeg også brukte intervjumaterialet i mitt eget masterprosjekt ved 

universitetet. Jeg informerte dem om hva prosjektet gikk ut på og hvordan datamaterialet ville 
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brukes. Alle informantene stilte seg positive til dette, og samtykket muntlig, per tekstmelding 

eller e-post til å delta i prosjektet.  

Kritisk refleksjon er et annet aspekt ved etisk forskningspraksis som forskere må 

forholde seg til. Gjennomgående i forskningsprosessen skal forskeren være bevisst over sin 

egen praksis og reflektere kritisk rundt denne, ved å være selvanalyserende og 

selvgranskende. For ikke å glemme refleksjoner en har gjort seg gjennom forskningsløpet, 

kan det være en fordel å benytte seg av en forskningsdagbok. Forskningsdagboken vil bestå 

av tanker og ideer rundt forskningsprosessen, sosiale settinger og forskerens rolle (ibid.). Jeg 

noterte ned hva jeg burde ha gjort annerledes gjennomgående i datainnsamlingsprosessen. 

Notatene var spesielt fruktbare i min egen læringsprosess som intervjuer, da jeg ble mer 

bevisst på hva jeg burde og ikke burde gjøre i påfølgende intervju. 

Før en kan sette i gang med et forskningsprosjekt, må en søke om tillatelse fra Norsk 

senter for forskningsdata (NSD). Dette har ikke vært nødvendig i mitt tilfelle, ettersom  

masteroppgaven min inngår i det allerede NSD-godkjente forskningsprosjektet ved AFI.  

 

4.2 Kvalitetsvurdering av forskningsprosjekt 

Troverdighet er et kjernebegrep innen kvalitativ forskning og kommer til uttrykk som grad av 

tillit til hvordan forskning har blitt utført. Dette henger igjen sammen med den større 

vurderingen av forskningsprosjekt, og i dette henseende vil begrepene reliabilitet og validitet 

være sentrale. Reliabilitet refererer til vurdering av pålitelighet og tillit i måten forskning har 

blitt utført, og vil styrkes ved at forskeren detaljert og nøyaktige forklarer hvilke steg som har 

blitt tatt i forskningsprosessen. Å tydeliggjøre de ulike trinnene i en forskningsprosess kalles 

gjennomsiktighet, og refererer både til aspekter ved forskningsprosessen, som 

forskningsstrategier og analysemetoder, så vel som det teoretisk utgangspunkt (Thagaard 

2009). I tråd med dette prinsippet har jeg i denne oppgaven forsøkt å begrunne de ulike 

valgene jeg har tatt gjennomgående i forskningsprosjektet.  

En annen måte reliabilitet kan styrkes på er ved at flere personer er involvert i et 

prosjekt og kan evaluere hverandres valg og fremgangsmåter (ibid.). Fordi jeg har vært 

tilknyttet et større forskningsprosjekt, har jeg hatt mulighet til å forhøre meg med erfarne 

personer vedrørende mine beslutninger. Dette har vært nyttig for å forstå fordeler og ulemper 

ved ulike fremgangsmåter, og har forbedret min vurderingsevne i valgene jeg har tatt.  

Validitet sikter til gyldighet vedrørende forskerens tolkning av det innhentede 

datamaterialet. Fortolkninger skal være virkelighetsnære, som vil si at de skal representere 
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den faktiske virkeligheten som er studert. Igjen vil gjennomsiktighet være et veiledende 

prinsipp for å styrke validitet. Forskeren må tydeliggjøre og kritisk gjennomgå 

analyseprosessen som ledet frem til det endelig fortolkede materialet (ibid.) 

For å styrke validitet i dette prosjektet har jeg forsøkt å redegjøre for hvordan jeg kom 

frem til forståelsen av caset ved kritisk å gjennomgå analyseprosessen, ettersom det er den 

som legger grunnlaget for mine fortolkninger av datamaterialet. Også erfaringer fra feltet og  

relasjoner til informanter er viktige å gjøre rede for i dette henseende, fordi forskerens 

posisjon kan ha påvirket datainnsamlingen (ibid.). Som beskrevet ovenfor, syntes spørsmål 

om konsekvenser av posisjonalitet spesielt treffende med tanke på min etniske bakgrunn i 

tilknytning til informantenes refleksjoner rundt minoritetsbefolkningen på Tøyen. 

Kvalitetsvurdering av forskning er også viktig i relasjon til prinsippet for 

overførbarhet. Overførbarhet betyr at den teoretiske forståelsen en forsker har tilegnet seg 

gjennom fortolkninger av et fenomen, skal kunne være relevant i andre sammenhenger (ibid.).  

 

4.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg belyst hvilke metodologiske og metodiske valg jeg har tatt i løpet av 

prosjektet. For å besvare oppgavens forskningsspørsmål har jeg valgt å utføre en kvalitativ 

casestudie, med dybdeintervju som datainnsamlingsstrategi. For best mulig å kvalitetssikre 

prosjektet, har jeg i dette kapittelet forsøkt å være ærlig og tydelig med henblikk på hvordan 

jeg gikk frem med tanke på utvalg, rekruttering, gjennomføring av intervju, analyse og 

tolkning av datamaterialet, samt etiske spørsmål.   

I de tre neste kapitlene følger den kvalitative analysen av datamaterialet basert på 

dybdeintervju med utflyttere og fagpersoner. Jeg vil først utforske push-faktorer i kapittelet 

“Egenskaper som motiverer fraflytting”, deretter pull-faktorer i kapittelet “Egenskaper som 

tiltrekker innflytting”. Flyttemotivene belyses i tilfeldig rekkefølge. Gjennomgående i 

analysen vil jeg skille mellom betingende push og pull-faktorer og påvirkende push og pull-

faktorer, ettersom disse er gjensidig avhengige og vil virke inn på hverandre. I det siste 

analysekapittelet “Refleksjoner: tilhørighet, moralsk tvetydighet og ambivalens”, angriper jeg 

relevante refleksjoner blant informantene som bidrar til å kontekstualisere flyttemotivene og 

tydeliggjøre kompleksiteten ved fortellingene.  
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5. Egenskaper som motiverer fraflytting (push-faktorer) 

Flyttemotiv kan forstås i lys av push og pull-faktorer, altså egenskaper som motiverer flytting 

fra et sted og egenskaper som tiltrekker bosetting et annet sted. Dette er opprinnelig konsept 

utviklet i migrasjonslitteraturen (se for eksempel Lee 1966), for å studere migrasjon fra et 

opprinnelsessted til en destinasjon, samt faktorer som begrenser eller motiverer mobilitet. 

Overført til by- og flytteforskning kan disse konseptene altså fungere som verktøy for å forstå 

flytting og valg av bosted. Flytting og bosetting som følger av push og pull-faktorer vil 

begrenses eller motiveres av dimensjoner som for eksempel tilgjengelighet av ønskelige 

boliger, informasjon om disse boligene, samt husholds sosioøkonomiske forutsetninger 

(Sabagh, Van Arsdol Jr. og Butler 1969). Push og pull-faktorer bør imidlertid ikke betraktes 

som helt separate påvirkninger. Nyere litteratur påpeker at hele flytteprosessen, inkludert 

vurderingen av bosteder, er en form for relasjonell praksis (Coulter, van Ham og Findlay 

2016).  

Basert på data fra surveyundersøkelsen, kommer det frem noen relevante mønstre som 

kan danne en løs bakgrunn for den følgende kvalitative analysen. I en gruppe på 741 

respondenter som er bosatt eller tidligere bosatt på Tøyen/Kampen, er 47 respondenter 

utflyttere med barn. Undersøkelsen går utover mine kriterier for utvalget, ettersom den tar for 

seg både Tøyen og Kampen, inkluderer personer med minoritetsbakgrunn, samt eie- og 

leieforhold. Grunnen til at jeg har valgt ikke å avgrense datasettet til kriteriene jeg har satt for 

mitt utvalg, er at tallene blir for små. Dette er altså grove beregninger, men de kan likevel gi 

et inntrykk av generelle flyttemønstre på Tøyen. 

Utflytterne ble spurt hva de likte og hva de ikke likte da de bodde på Tøyen/Kampen. 

Misnøye med kriminalitet, rus og sosiale forhold, samt fysisk standard, luft og trafikk var de 

mest fremtredende svarene for hva de ikke likte (Vedlegg: tabell 5). Samtidig var det ytterst få 

som ikke hadde noe positivt å si om Tøyen/Kampen, noe som nyanserer bildet og kan 

indikere kompleksitet i respondentenes flyttemotiv. Urban atmosfære, nabolag og samhold, 

samt parker og grøntområder, var trekk ved områdene som utflytterne satte pris på da de 

bodde på Tøyen/Kampen (Vedlegg: tabell 6). De fleste av utflytterne hadde følt seg trygge i 

området (Vedlegg: tabell 3), og de fleste av dem som hadde hatt barn i nærmeste barnehage 

og/eller barneskole vurderte barnehagene som relativt bra og barneskolene middels (Vedlegg: 

tabell 4). Flyttemotivene blant utflyttere fra Tøyen/Kampen viser at faktorer som relaterer seg 

til barneforøkelse og boligstørrelse (familie/bolig) og faktorer som relaterer seg til 
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oppvekstsvilkår og skole (sted) vekter omtrent det samme. Kun et fåtall peker på andre 

grunner enn disse som flyttemotiv (Vedlegg: tabell 2).  

Tallene fra undersøkelsen viser at barnefamilier flytter fordi de ikke likte aspekter ved 

miljøet, samtidig som mange også har positive ting å si om området. Antagelig flytter de fordi 

de har kommet i en ny livsfase og deres preferanser har endret seg slik at området ikke lenger 

passer deres behov. Gitt en annen livsfase er det mulig at de ville blitt boende. Med dette som 

bakgrunn, vil jeg nå utforske fremtredende flyttemotiv i informantenes flyttefortellinger. 

 

5.1 Boligstørrelse 

For Ivar og Hilde var beslutningen om å flytte til en større bolig tett tilknyttet barneforøkelse 

og et ønske om mer plass. Ivar og kona ventet barn nummer to da de flyttet fra Tøyen. De 

hadde visst at de ville ha et barn til og hadde lenge vært på boligjakt. Også Hilde oppga 

boligstørrelse som flyttemotiv, og hun fortalte at “det var for så vidt en ganske luftig leilighet. 

[Det er] stort nok for oss og ett barn på en måte, men ikke når du skal ha en til da.” Det ble 

naturlig for Hilde å bosette seg i Drammen ettersom hun hadde vokst opp i nærheten, og 

familien bodde en halvtimes kjøretur unna hennes nye bosted.  

Karen på sin side hadde barn i skolealder da hun og mannen bestemte seg for å flytte 

fra Tøyen til en romsligere bolig i Groruddalen. Hun hadde bodd i leiligheten på Tøyen i ti år 

med barn, men med tiden hadde hun i økende grad kjent på behovet for mer plass i tillegg til 

et annet skolemiljø.   

 

Karen: ... Jeg tenker jo også at jeg undervurderte hvor mye det betydde å ha litt større plass. 

Fordi jentene ... krangler mindre når vi bor her. ...  Og [mannen min] og jeg hadde jo sånn 

Murphy’s bed på stua, så vi hadde jo ikke noe eget soverom. Vi hadde gitt ungene hvert sitt 

soverom fordi de er ganske forskjellige. Og det tenkte jeg liksom, når folk sa “det er jo som å 

være på hyttetur da, sånn som dere sover” sa de. ... Og de mente det negativt. Men egentlig 

så var vi bare innstilt på at det gikk helt fint. Og at vi bare jobba med sånn “compact living”. 

Så det gikk jo veldig fint, men det var, på et eller annet tidspunkt liksom, så kjente vi på dét og 

så kjente vi på utfordringer på skolen. ...  Men det som jeg syns er slående er at jeg, jeg har 

nok underkjent hva det betydde for meg at vi fikk større plass. For jeg syns det har betydd 

mye da. 

  

Funnene som relaterer seg til boligstørrelse som avgjørende push-faktor er i tråd med 

livsfaseperspektivet, som betoner at forandringer i én dimensjon ved husholdets 
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aldringsprosess er tett knyttet til forandringer i andre dimensjoner. Barneforøkelse var en 

viktig drivkraft for flytting, ettersom flere kjente på et behov for mer plass. Siden 

undersøkelsen er kvalitativ, er det vanskelig å bedømme om barneforøkelser og flytting 

samvarierer med alder, jf. Rossis livssyklusperspektiv. Men som påpekt i forrige kapittel, har 

utflytterne jeg intervjuet et stort aldersspenn: én var i tyveårene; noen andre i 30-årene; andre 

igjen i 40-årene.  

 

5.2 Samlivsbrudd 

Samlivsbrudd er en livshendelse som vil være destabiliserende for hushold, fordi husholdets 

sammensetning endres som følger av at personer som tidligere delte bosted flytter fra 

hverandre (Gambaro et al. 2017). Blant åtte utflyttere, var det kun Linn som flyttet grunnet 

samlivsbrudd. Hun fortalte: “Vi flytta egentlig i forbindelse med et samlivsbrudd, altså at vi 

flyttet fra hverandre. Men det er klart at vi kunne jo ha valgt å bli på Tøyen, allikevel.” 

Flyttemotivet kan sees i lys av både livssyklus- og livsfaseperspektivet som begge 

peker på livshendelser som separasjon som drivkraft for flytting. Men selv om bruddet var 

den betingende drivkraften for at Linn og eks-samboeren flyttet fra selve leiligheten, forklarer 

det ikke hvorfor hun flyttet fra Tøyen. Hun begrunnet dette med at hun og eks-samboeren 

ønsket å bosette seg i nærheten av hverandre, ettersom sønnen kom til å veksle mellom to 

hjem. Dermed ble det viktig å finne et sted hvor de begge ville trives. Eks-samboeren ønsket å 

flytte lengre ut langs t-banelinjen, da han opplevde at Tøyen var for urbant. Linn ønsket å bli 

boende i bykjernen, og de ble enige om å flytte til bydel Sagene fordi Linn hadde familie og 

venner der. 

Linns fortelling harmonerer i stor grad med livsfaseperspektivets antagelse om at 

endring i én dimensjon ved husholdet virker inn på andre dimensjoner. For Linn førte endring 

i familiekarriere til nedgang i boligkarriere. Med økonomisk støtte fra sin far kjøpte hun en to-

roms leilighet i bydel Sagene, 17 kvm2 mindre enn tre-roms leiligheten på Tøyen. Nedgang i 

boligkarriere hang delvis sammen med at hun som enslig ikke hadde de økonomiske 

forutsetningene som før, men også det faktum at hun og eks-samboeren ikke gikk i 

økonomisk fortjeneste da de solgte leiligheten på Tøyen. Hun pekte på to grunner til dette. 

For det første mistenkte hun at de hadde kjøpt leiligheten på Tøyen for dyrt, og for det andre 

hadde det ikke vært prisøkning i perioden mens de bodde der, da de flyttet like etter 

igangsettelsen av områdeløftet.  
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5.3 Tilgang til grøntområder  

Funn fra Norge viser at rundt 90% av befolkningen verdsetter natur- og friluftslivtilbud, ren 

luft og rent vann, der de bor. Dette indikerer at også i større byer er det relativt enkelt for 

befolkningen å oppsøke natur dersom en ønsker det (Baldersheim 2014). For barnefamilier 

kan slike fysiske forhold ved nærmiljøet være særlig viktig ettersom barn og unge tilbringer 

store deler av sin fritid i nærområdet (Brattbakk og Andersen 2018). Men selv om en har 

tilgang til natur, behøver ikke dette å tilsi at typen grøntområder er forenlig med ens 

preferanser for naturkvaliteter. I uttalelsen til Tiril kommer det for eksempel frem at hun 

hadde tilgang til natur i felles uteareal og mulighet for å dyrke i plantekasser i gården på 

Tøyen. Likevel var det aspekter ved dette som ikke tilfredsstilte hennes preferanser.   

 

Tiril: Ja, det, det er mer liksom kanskje litt av grunnene til at vi har flyttet da, ehm, er jo 

nettopp å, altså det at vi kan leve litt nærmere natur. ... Det å kunne vise barnet vårt hvordan 

naturen fungerer og kunne hente mat som vi har dyrket selv ute. ... Det er nok en av liksom 

kjernegrunnene til at jeg hadde lyst til å flytte, var å kunne ha bringebær i hagen og kunne ha 

jordbær i hagen og kunne, altså mer, ja, leve litt mer i takt med naturen da, enn det jeg følte vi 

gjorde på Tøyen. Det er klart, vi hadde mye plantekasser og sånn, men det føltes liksom ikke 

som vårt, og som, ehm, de sto liksom gjerne i en sånn park, hvor jeg tenkte “hm, hva er det 

folk har puttet oppi her?” Og ja, ikke nødvendigvis noe jeg hadde lyst til å ta med hjem og 

spise middag av.  

 

For Tiril var altså en preferanse knyttet til naturkvaliteter en av de viktigste grunnene 

til at hun ønsket å flytte. Ønsket om tilgang til privat uteareal kan sees i sammenheng med 

livsfaseperspektivet, ettersom det hadde blitt viktig for Tiril å bo et sted der hennes sønn 

kunne vokse opp tettere på naturen. Hennes fortelling synes derimot ikke å støtte oppunder 

livssyklusperspektivet, ettersom det ikke var snakk om å flytte for å tilpasse boligstørrelse 

med barneforøkelse. Hun anså nemlig den 90 kvm2 store boligen på Tøyen som ideell for 

familien på tre. Ønsket om en egen hage der familien selv kunne dyrke og gro, kunne derimot 

ikke realiseres i bygården. Dermed så hun fordeler ved å bosette seg et annet sted der 

naturforholdene var annerledes. Dette ville også være fordelaktig for hennes mann. Han 

opplevde nemlig aspekter ved livet på Tøyen som en mental påkjenning, i tråd med et velkjent 

syn på storbylivet (se Milgram 1970). Tiril fortalte: “For han var det tungt å bo på Tøyen, for 

det blir for mye folk, og for tett på, og for mye støy. Ehm, så det er klart at det var jo, altså, 

hvis det ikke hadde vært for det så hadde vi, tror jeg ikke, flytta.” Selv om det kommer frem i 
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Tirils uttalelser at hun så mye positivt ved Tøyen, endte hun og familien likevel opp med å 

flytte, grunnet områdets fysiske forhold. I sum illustrerer hennes flyttefortelling hvordan 

vurdering av boliger og bosted kan være marginal.   

 

5.4 Oppvekstmiljø 

Til tross for at Tøyens attraktivitet har økt som bosted, er det ikke alle som anser området som 

et like attraktivt sted å vokse opp. På den ene siden kan oppvekstmiljøet på Tøyen anses som 

berikende, fordi en antar at en barndom i et slikt mangfoldig byområde vil gjøre barn mer 

tolerante overfor annerledeshet. På den andre siden kan antagelser om sosiale forhold på 

Tøyen føre til uro over egne barns fremtidsutsikter, om det gjelder utdanning og yrke, eller at 

en trekkes inn i uheldige miljø (Andersen, Brattbakk og Dalseide 2017). Dette kan sees i 

sammenheng med sosial og kulturell reproduksjon, altså at middelklasseforeldre streber etter 

å reprodusere og følgelig sikre egne verdier og interesser hos ens barn (Andersen 2014; Butler 

og Robson 2001). Studier fra Oslo støtter opp under denne teorien, da en har funnet at visse 

grupper ønsker å sikre reproduksjon av eksempelvis den norske levemåten, med den 

konsekvens at de flytter fra innvandrertette nabolag som antas å true ens egne verdier og 

interesser (Andersen 2014).  

De fleste informantene påpekte aspekter ved oppvekstmiljøet på Tøyen som 

utfordrende. Det var i hovedsak kvaliteten til nærskolen, altså barneskolen Tøyen skole, og 

gatekriminalitet som gikk igjen som bekymringsverdig. Det varierte i hvilken grad 

oppvekstmiljøet var avgjørende for flytting, i tillegg til om det inngikk som et betingende 

eller påvirkende flyttemotiv. I tillegg var det variasjon med tanke på hva informantene uroet 

seg mest over. Noen pekte kun på utfordringer i skolen, mens andre uttrykte bekymring for at 

barna skulle eksponeres for gatekriminalitet. For enkelte påvirket begge faktorene 

beslutningen om å flytte.  

 

5.4.1 Nærskolen 

 
Elisabeth:  ... Jeg hadde kanskje et veldig kontrastfylt forhold til Tøyen fordi at jeg syns det 

største problemet var skolen og relasjonen der. Mens veldig mye annet var veldig bra. Ehm, på 

en måte, veldig mye tiltak som ble satt i gang, både av beboerne, men også ikke sant, det med 

områdeløftet og sånne ting. At det var mye positive ting som skjedde. Veldig sånn, ehm, hva 

skal man si, positiv iver etter å få ting til da. ... Men den ene tingen jeg opplevde som ikke 

fungerte var jo skolen. Og det ble jo til sist det viktigste. 
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Ifølge empiriske studier er språkutfordringer, sosiale problemer, elevmobilitet og mangel på 

ressurser, noen av de mest fremtredende utfordringene ved nærskolene på Tøyen (Brattbakk 

og Andersen 2018). Skole har blitt et viktig flyttemotiv blant barnefamilier i Oslo (Hewitt 

2013). At majoritetsnorske foreldre flytter fra innvandrertette områder på grunn av 

skolekvalitet kan være et uttrykk for frykt. For noen kan dette henge sammen med 

fremmedfrykt, mens andre bekymrer seg for at majoritetsnorske elevers fremtidsutsikter 

påvirkes av en svekket undervisningskvalitet, fordi en stor andel elever ikke har norsk som 

morsmål (Vassenden 2008). 

I diskusjonen rundt nærskolen som drivkraft for flytting, er det viktig å skille mellom 

dem som flyttet i etterkant av å ha hatt barn på skolen og dem som flyttet før barna kom i 

skolealder. Førstnevnte gruppe har hatt førstehåndsinformasjon om livet på skolen, mens 

sistnevnte gruppe har blitt påvirket av andrehåndsinformasjon gjennom andre kanaler. Dette 

kan være venner, naboer eller bekjente, samtidig som media også kan ha spilt en viktig rolle i 

dette henseende (Kvamme 2013). Medias positive eller negative fortellinger om et sted kan 

bidra til å skape sted, samtidig som det kan påvirke boligverdier og menneskers valg med 

henblikk på bosted (Andersen, Røe og Sæter 2015).  

For Karen var skolesituasjonen, sammen med boligstørrelse, utløsende faktor for 

flytting, mens for Elisabeth var misnøye med skolen den eneste grunnen hun oppga for at hun 

og sønnen flyttet. Både Karen og Elisabeth hadde hatt barn på nærskolen i noen år og de 

erfarte de første årene som positive og minnest at barna trivdes godt. Men med årene oppsto 

diverse utfordringer. Karen opplevde at det ikke var rom for å si ifra når ting ble vanskelig i 

skolesammenheng, særlig blant de majoritetsnorske foreldrene som var positivt innstilte til at 

barna skulle gå på Tøyen skole. For Elisabeth var misnøye med skolen læreravhengig.  

 

Elisabeth: De hadde en veldig flink lærer først. Da gikk det ganske greit. Og så skulle hun ha 

fødselspermisjon, [så de] fikk en annen lærer og da rakna på en måte alt. ... Vi prøvde først å 

få flytte over til en skole, en annen skole i området, men det ble så komplisert, at da fant jeg ut 

at det letteste er bare å flytte til en annen kommune så vi automatisk får ny skoleplass, rett og 

slett. 

 

Problemene hadde altså oppstått som følger av at klassen hadde fått ny kontaktlærer. 

Elisabeth opplevde at dette påvirket klassemiljøet negativt, noe som førte til at sønnen vegret 

seg for å gå på skolen. For å kunne bli boende på Tøyen forsøkte hun å søke ham inn på andre 
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skoler, uten å lykkes. De endte opp med å flytte til Elisabeths hjemkommune, Tønsberg, der 

sønnen automatisk fikk plass ved nærskolen. 

Da jeg spurte Elisabeth og Karen om problemene på skolen hang sammen med 

språklige utfordringer og følgelig undervisningskvaliteten for majoritetsnorske elever, svarte 

begge at de ikke opplevde dette som hovedproblemet, og betonte heller faktorer knyttet til 

uro. Da jeg intervjuet rektor ved Tøyen skole, pekte også han på utfordringer knyttet til uro. 

Han satt utfordringene opp mot større strukturelle tendenser på Tøyen, det vil si elevmobilitet, 

levekårsutfordringer og språkkompetanse.  

 

Rektor: ... Vi har jo det store problemet med mobiliteten. Det er jo helt avgjørende på alle 

fronter. Elever kommer og går og, ja, det er vanskelig å regne ut på grunn av at det skjer hele 

året. ... Kanskje minst 30% av elevene. Og det kommer jo mye av kortidsleiekontrakter, og 

at en del private oppkjøpere har jo kjøpt opp mye leiligheter der, og splitter dem i to, slik at de 

kan selge for dobbelte kvadratmeterpris. Det her vet jo politikerne, men det er jo vanskelig å 

gjøre noe med, selvfølgelig. Men vi skulle jo ønske at de kunne greie å sette noen stopper for 

det. For det er jo selvfølgelig ødeleggende for samfunnet. Unger blir revet opp stadig vekk og 

de kan komme her på en torsdag og si “vi skal flytte i morgen.” Og det er jo ille for dem selv, 

og det er ille for kameratene som er blitt glad i dem og har relasjon. Og lærer-elev 

selvfølgelig, og, og hele klassemiljøet. Så kommer det kanskje en ny et par uker etter. Sånn er 

det hele tida. Det er jo det som er det store, store problemet på Tøyen, er jo den mobiliteten. 

Absolutt. Og i den ligger jo også at det er, akkurat i nedslagsfeltet vårt er det jo, ja, størst 

barnefattigdom for eksempel. Trangboddhet og traumer, og alt mulig. ... Så det store 

problemet der ligger i, i det at det er stor mobilitet, følgelig mye språkproblemer og 

språkproblemer fører jo til uro. Ehm, både innvending og eksakt hva skal vi si, småslåssing 

eller den slags da. Det er jo også en stor kamp vi har, for jeg nekter å kalle barn på 6-7 år for 

mobbere. ... Mange har ikke gått i barnehagen og mangler lekkompetanse som det heter på 

vakkert. Er ikke vant til å si unnskyld. Kan ikke spille fotball sammen og akseptere “ok, det 

var frispark, og så går vi videre.” Men da blir det heller litt slåssing da. Så sånn blir det mye 

uro. ... Så jeg nekter å kalle sånt vold, det som små barn gjør. De er ofte fortvila. 

 

Uroen som Karen og Elisabeth beskrev ble altså satt i en større sammenheng da rektor 

ved skolen snakket om dette. Et interessant aspekt ved hans fortelling er at på tross av at han 

kunne ha interesse av å forsvare stedet der han arbeidet, la han ikke skjul på problemene som 

var tilstede på skolen. Ettersom skolen kan anses som en arena med mange utsatte grupper, er 

hans fortelling preget av utfordringer og problemer. Elevmobiliteten så han som et resultat av 
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boligpolitikken på Tøyen, noe som påvirket det sosiale livet på skolen. Dette, i kombinasjon 

med barnefattigdom, trangboddhet og traumer, samt språkutfordringer, resulterte i uroligheter 

i klasserommene og i skolegården. Hans forståelse av utfordringene støttes opp av Karens syn 

på saken. 

 

Karen: ...  Rektor der har jo sagt at han mener at det er liksom bolig som er alfa omega å 

jobbe med da. At det blir gode boforhold og. For han mener at mye av den uroen som er på 

Tøyen skyldes det da. Og det tror jeg på mange måter og. Og selvfølgelig sammensatt med 

foreldre som ikke får jobb, som sliter økonomisk, som ikke blir anerkjent for den utdanningen 

de har tatt. Det er jo mange grunner til at de kan bli lei og ungene blir urolige ....  

 

Informantene beskriver en uro blant elevene som også kan tenkes å bli kroppsliggjort 

blant foreldrene. Den høye elevmobiliteten synes å skape en urolig atmosfære, og en kan anta 

at atmosfæren ville vært annerledes dersom mobiliteten hadde vært lavere. Informantenes 

ønsker for barnas oppvekstsvilkår rokkes ved på grunn av ustabiliteten på skolen, samtidig 

som det stiller spørsmålstegn ved muligheter for sosial reproduksjon. Karen og Elisabeths 

fortellinger kan utforskes i lys av teorier innen hvit flukt-litteraturen, som forklarer at 

majoritetsbefolkningens vurdering av den lokale skolen i etnisk blandede nabolag vil henge 

sammen med grad av bofasthet. De uttrykte at utfordringene måtte forstås utfra 

levekårsutfordringene som mange av barna på skolen vokste opp i. Dette hang igjen sammen 

med den etniske elevsammensetningen på skolen som besto av en stor gruppe barn med 

minoritetsbakgrunn. Blant disse var det en høy andel som vokser opp i sosial nød. Paralleller 

kan trekkes til mellomperspektivet innen hvit flukt-litteraturen, da informantene bekymret seg 

for at deres barn ville påvirkes negativt som følger av at skolen ikke hadde nok ressurser til å 

ta seg av dem som trengte det mest.   

For informantene som var småbarnsforeldre og ikke hadde erfaring med Tøyen skole, 

var også vurderingen av skolen en del av fortellingen for hvorfor de flyttet. Kun én av 

informantene, Tiril, var klar på at hun var positiv til at sønnen skulle gå på Tøyen skole 

dersom familien hadde blitt boende.  

 

Tiril: ... Jeg jobbet på skole i Oslo før jeg flyttet ut til, hit, og jeg tenker jo og at Tøyen skole 

kanskje spesielt har et ufortjent dårlig rykte, for det har blitt en knallgod skole. Kjempesynd at 

ikke det liksom rykte har blitt snakket mer frem kanskje i mediene om hvor bra den skolen er 

blitt. For det er jo veldig mange som er sånn “men du kan ikke ha barnet ditt der.” Og så 
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tenker jeg, ... “jeg ville veldig gjerne hatt ungen min på Tøyen skole hvis, hvis vi hadde bodd 

der.” Hadde bare syns egentlig at det hadde vært veldig, veldig positivt. De har jo tilbud som 

nesten ingen andre osloskoler kan ta dem på i forhold til samarbeid med kulturinstitusjoner og 

kjempegod bemanning, og dyktige lærere, ikke sant. Det må de være for å jobbe der. Så ja. 

Der tror jeg, der tror jeg kanskje man har litt å gå på. På å liksom fremme skoletilbudet som 

Tøyen har. For det  ...  tror jeg er kjempegodt.  

 

Blant informantene som uttrykte mer usikkerhet til nærskolen, var det variasjon i 

hvilken grad de tenkte at det var aktuelt eller uaktuelt å sende barna sine dit. Hilde var den jeg 

snakket med som tydeligst ga uttrykk for at hun ikke ønsket at sønnen skulle gå på Tøyen 

skole når han kom i skolealder. Hun pekte på språkkompetanse som årsak til dette.  

 

Hilde: Ja, jeg hadde jo ikke hatt lyst til å sende han på Tøyen skole. Jeg hadde jo ikke det. ... 

Selv om det sikkert blir veldig flotte folk utav mange av de. Så hadde jeg følt at det var et 

større eksperiment liksom med hans fremtid egentlig, enn å sende han på skole her [i 

Drammen] da. Men det er jo absolutt multikulturelt og variert her og liksom. Det er jo alle 

sosiale lag som kommer til å gå på den skolen. ... Men jeg syns det at de snakker, at folk 

snakker godt norsk rundt han [latter], syns jeg er veldig viktig, faktisk.  

 

Linjer kan også her trekkes til mellomperspektivet i hvit flukt-litteraturen, ettersom 

evalueringen av nærskolens kvalitet sees i lys av språkkompetanse som følger av en overvekt 

av minoritetsspråklige barn på Tøyen skole. Frykten for at sønnen skulle påvirkes negativt av 

konsekvenser av manglende norskkunnskap på skolen vil dermed henge sammen med at 

skolen har et høyt antall minoritetsspråklige elever.  

Susanne, Torbjørn, Linn og Ivar syntes å ha vært mindre definitive i diskusjonen rundt 

skolesituasjonen i forbindelse med flyttebeslutningen. Et gjennomgående mønster var at barna 

ikke ville være i skolealder før om noen år etter at de flyttet, og at skolesituasjonen kunne 

endre seg til det bedre med tiden.  

 

Susanne: For mannen min så har det vært viktig med tanke på skolekrets. Jeg har ikke 

fokusert så mye på det, jeg tenker at det er langt frem og man vet ikke hvordan ting er.  

 

Intervjuer: Ja, du tenker på Tøyen Skole?  
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Susanne: Ja, for det ville jo vært den skolen som vår sønn sokner til, nå er han bare snart to. 

Så det er jo.. Og der har det skjedd masse, men da følte vi oss også litt tryggere med 

nærskolen her. 

 

 Selv om utsagnene fra småbarnsforeldrene ikke baserer seg på erfaring, indikerer det 

allikevel hvor betydningsfullt forestillinger om nabolagets kvaliteter kan være i en 

flytteprosess. Studier fra etnisk blandede nabolag i Danmark har belyst lignende mønster, 

nemlig at beboeres oppfatninger av nabolagets omdømme er en viktig indikator med hensyn 

til utflytting fra slike steder (Skifter Andersen 2008). Nærskolens omdømme har noe å si for 

utflytterne, men hvordan de selv oppfatter det varierer fra person til person. 

 

5.4.2 Gatekriminalitet 

Selv hadde informantene i hovedsak følt seg trygge da de bodde på Tøyen, men erkjente at de 

sjeldent beveget seg ute på nattestid på grunn av foreldretilværelsen. Allikevel snakket flere 

om de mørkere sidene ved området, og at dette kunne være noe de ville uroet seg for når 

barna ble eldre og kontaktflaten større. Leder for Gatepatruljen i Oslopolitiet vektla for 

eksempel et skille mellom faktisk trygghet og trygghetsfølelse da han reflekterte rundt Tøyen 

og Grønland som oppvekststeder. I likhet med rektor på Tøyen skole, så han også de sosiale 

utfordringene i området som konsekvenser av større strukturelle utfordringer, nærmere 

bestemt fattigdom, integrering og boligpolitikk. 

 

Leder for Gatepatruljen: Jeg tror man må skille mellom trygghet og trygghetsfølelse der. 

Fordi trygghet.. Det er trygt. Norge er, Oslo er kanskje en av verdens tryggeste hovedsteder. 

... Det er trygt å bo på Tøyen og Grønland. Det skal mye til at du blir innblandet i noe hvis 

du ikke har noe med dette å gjøre. Men det er klart at har du en ungdom på en skole, det blir 

utpressing og det kan bli ting. Du kan ende opp som involvert. ... Så det er viktig å ta det 

reelt altså for det er jo reelt at vi har disse problemene med vold. Det er reelt at vi har 

problemene. Men samtidig for 95% av befolkningen så er det helt ufarlig og uproblematisk. 

Men de føler seg utrygge på grunn av det som skjer, i stor grad da.  

 

Han mente altså at utryggheten folk kan kjenne på kommer av at de har vært vitne til 

kriminalitet og vold i nærmiljøet, eller lest om det i media, heller enn at de har blitt utsatt for 

det selv. Denne tendensen kommer til syne i flere av utsagnene til informantene, altså at 
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informasjon om kriminalitet og vold har ført til visse oppfatninger av Tøyen som 

oppvekststed. Sitatet fra Hilde kan illustrere dette: 

 

Hilde: Det er flott at det er multikulturelt, det syns jeg virkelig. Men syns det er viktig at det 

er så trygt som man kan få det. Så klart, ... jeg er klar over at det det finnes jo belasta miljø 

her [i Drammen] og liksom. ... Men du får en følelse når du går på gata [på Tøyen]. Og jeg 

har hørt, altså, liksom sjargongen mellom ungdom der og liksom hvordan, var stadig snakk 

om liksom hvem som skulle stabbe hvem og.. Du får liksom en følelse av hvor hardt det 

faktisk er der da. Det har jeg ikke lyst til at han skal vokse opp i da. Ehm.. Så det er egentlig 

det. Men.. Altså, for all del, ...  for mange kan det sikkert være positivt og, på en måte. Du 

kommer sikkert styrka ut av det, hvis det går bra da. Men jeg følte at det hadde vært litt for 

stort sjansespill egentlig, sånn som jeg, eller vi, oppfatta miljøet akkurat der da. 

 

Til tross for at flere informanter reflekterte rundt oppvekstsvilkår i tilknytning til 

gatekriminalitet på Tøyen, var Hilde den eneste som oppga dette som en faktor i 

flyttebeslutningen. Basert på egne erfaringer i området, hadde hun fått inntrykk av et 

oppvekstmiljø som ikke var forenlig med hennes preferanser. Hun syntes det var positivt for 

sønnen å vokse opp i et flerkulturelt miljø, men ønsket en jevnere fordeling av majoritets- og 

minoritetsbefolkning enn det hun oppfattet var tilfellet på Tøyen. 

I likhet med diskusjonen rundt nærskolen, kan mellomperspektivet i hvit flukt-

litteraturen også her være nyttig for å forstå Hildes tanker. For henne bunner flyttemotivet i 

frykt for at hennes sønn skulle påvirkes i negativ retning av det hun oppfatter som et røft 

miljø på Tøyen. Hun så dette i forbindelse med den høye andelen etniske minoriteter på 

Tøyen. Den etniske befolkningssammensetning i området synes altså å spille en viktig rolle i 

hennes vurdering av Tøyen som oppvekststed.  

Alt i alt inngikk dimensjoner ved oppvekstmiljøet på Tøyen i flyttemotivene blant de 

fleste informantene, dog i ulik grad. Dette tyder på at oppvekstmiljøet på Tøyen kan inngå 

som et livsfaserelatert flyttemotiv. Ettersom barnefamilier har vist seg å være mer sensitive 

enn andre typer hushold med hensyn til innvandrertetthet, er det mulig at informantene hadde 

blitt boende dersom de ikke hadde fått barn. Deres nye livsfase kan altså ha ført med seg 

endrede preferanser. Informantene vurderer, i ulik grad, kvaliteten til nabolaget i tilknytning 

til sosiale forhold og utfordringer som ikke kan sees uavhengig av områdets etniske 

befolkningssammensetningen, jf. mellomperspektivet i hvit flukt-litteraturen.  
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Erfaringer og forestillinger om nærskolen kvalitet, samt potensiell eksponering for 

gatekriminalitet, inngikk som trekk ved nabolaget som hadde noe å si for hvorfor 

informantene flyttet. Dette kan henge sammen med frykt for at ens barn skal påvirkes negativt 

av språklige utfordringer i skolen, men også med sosiale og kulturelle faktorer, for eksempel 

oppfatningen av et røft oppvekstmiljø. På tross av alt av ressurser som kommunen har 

kanalisert inn i området, flytter barnefamiliene. Dette kan peke på utfordringer ved 

områdeløft, i tillegg til at det problematiserer kausale forklaringer.   

 

5.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg utforsket de mest fremtredende push-faktorene i flyttefortellingene, 

nemlig boligstørrelse, samlivsbrudd, tilgjengelige grøntområder og oppvekstmiljø. For det 

første var boligstørrelse en betingende faktor for at flere av informantene flyttet fra Tøyen. 

For det andre var samlivsbrudd den avgjørende grunnen til at én av informantene flyttet, og 

for det tredje var misnøye hva gjaldt naturkvaliteter på Tøyen den utløsende faktoren for at en 

annen informant flyttet. I alle disse tilfellene knyttet informantene flyttemotivene til faktorer 

som relaterte seg til endring i livsfase. Motivene synes å illustrere livsfaseperspektivet, og 

endringer i familiesammenheng har påvirket endringer i boligkarriere. De fleste opplevde en 

økning i boligstatus, mens informanten som flyttet som følger av samlivsbrudd opplevde en 

nedgang i boligkarriere. For det fjerde, med tanke på oppvekstmiljøet på Tøyen, vektla de 

fleste informantene, i ulik grad, dimensjoner ved dette som innvirkende for beslutningen om å 

flytte. For én av informantene var dette det eneste flyttemotivet hun oppga. Fortellingene 

harmonerer i stor grad med mellomperspektivet i hvit-flukt litteraturen, men også med 

livsfaseperspektivet. Det er ikke gitt at informantene hadde flyttet dersom de ikke hadde 

kommet i en ny livsfase der de fikk nye behov og preferanser. Et interessant moment blant 

push-faktorene er at det synes å fremkomme mye uro i informantenes fortellinger, særlig med 

tanke på oppvekstmiljø, noe som kan utfordre områdeløftets målsetting om å skape stabilitet. 

I det neste kapittelet utforskes pull-faktorene i informantenes flyttemotiv, altså 

egenskaper som relaterer seg til stedene informantene har bosatt seg. Som i dette kapittelet tar 

jeg for meg faktorene i tilfeldig rekkefølge.  
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6. Egenskaper som tiltrekker innflytting (pull-faktorer) 

6.1 Boligpriser  

Tre av de fire informantene som bosatte seg i ytre by eller omegnskommunene, ga uttrykk for 

at boligpriser spilte en viktig rolle for hvor de endte opp. Tiril og Hilde uttrykte at de gjerne 

kunne blitt boende i Oslo, men at de ikke hadde ressursene til å kjøpe bolig i områdene de 

ønsket å bo i. Tiril og mannen ønsket å bosette seg på Kampen eller i Lille Tøyen Hageby, og 

hun trodde de ville blitt boende om de hadde funnet noe til en passende pris der. Hilde fortalte 

at det hadde blitt for dyrt for henne og samboeren å oppfylle ønsket om å finne en større bolig 

i Oslo i “... et koselig boligstrøk på en måte, rett og slett. Altså mer sånn eneboligstrøk da.” 

Hun kunne gjerne bli boende i Oslo dersom hun hadde hatt mulighet til å bo i et 

eneboligstrøk, uten at hun spesifiserte hvor. Hun påpekte at det ikke hadde vært ønskelig å la 

sønnen vokse opp på Tøyen eller Grønland, da dette var områder hun assosierte med sosiale 

problemer. Det kan tyde på at hun foretrakk et nærmiljø som liknet nabolaget der familien bor 

nå, det vil si et mer homogent nabolag både med hensyn til sosioøkonomiske og etniske 

forhold.   

På grunn av mangel på økonomisk tilgjengelige boliger, valgte Tiril og Hilde å forlate 

Oslo. De ble trukket til andre kommuner, nemlig Asker og Drammen. For Tiril var det ikke 

boligstørrelse som drev familien til omegnskommunen, men heller et mer fredelig og grønt 

bo- og nærmiljø.  

 

Tiril: ... For vi drømte jo, og så jo ganske lenge på om vi kunne få flyttet opp liksom type i 

Lille Tøyen Hageby og sånn. Men det, vi har jo ikke økonomi til det. Nei. Så det er jo klart, at 

hvis det, hadde vi liksom hatt noen millioner ekstra, så tror jeg kanskje og sjansen for at vi 

hadde blitt hadde vært mye større. Om vi kunne kjøpt noe på Kampen eller Lille Tøyen 

Hageby eller.. Men det er klart, det er helt urealistisk. Vi er, vi jobber i barnehage begge to. 

Vi, vi er ikke, vi er ikke liksom gjort av penger. ... Det er klart, vi har jo kjøpt et dyrt hus, 

ikke sant. 7 millioner er fryktelig mye penger. Men vi skulle kanskje vært oppe i 10-12 da for 

å få noe som, som har denne standarden, og ikke.. Trenger ikke å være så stort, men ja. Og det 

er jo.. For det første så ønsker vi ikke å være mennesker som har hus til 12 millioner. Jeg syns 

det er helt hårreisende at mennesker skal bruke så mye penger på å bo. ... Vi syns at det, ja, 

det er litt sånn signaler og litt, ja, hvordan liv man vil leve, og hvilken type menneske man vil 

være og.  
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Tirils uttalelse er illustrerende for livsfaseperspektivets forståelse at dimensjoner i et 

husholds aldringsprosess er tett sammenvevd. I dette tilfellet kan en se hvordan yrkeskarriere 

har lagt føringer for boligkarriere. Men sett at hun og mannen hadde hatt de økonomiske 

ressursene til å tilegne seg en bolig i Lille Tøyen Hageby eller Kampen, nølte Tiril på om det 

ville vært noe hun ønsket å gjøre, basert på hennes egne verdier. 

Også Karen vektla boligpriser og egen økonomi som viktige grunner til at hun og 

familien flyttet til Groruddalen. Det hadde lenge vært utenkelig for henne å skulle flytte fra 

Tøyen, på tross av at de hadde begrenset plass. De hadde heller ikke økonomi til å kjøpe noe 

større på Tøyen. Da de fant sitt nåværende bosted i Groruddalen, landet de på å flytte dit fordi 

boligprisene var såpass lave at de kunne kjøpe seg en romsligere bolig. Det var også av 

betydning for henne at hun hadde slekt i området, og at det var en bydel med etnisk og 

sosioøkonomisk mangfold, noe jeg vil komme tilbake til. Disse dimensjonene ved familiens 

nåværende bosted, anså hun altså som verdifulle grunner til å flytte østover.   

I sum viser uttalelsene at boligpriser og egne sosioøkonomiske forutsetninger styrte 

handlingsrommet til flere av informantene. Dette førte til at de har trukket til områder i ytre 

by eller omegnskommunene, der det er en større andel økonomisk oppnåelige boliger som 

passer deres preferanser. For disse informantene har flyttingen altså i stor grad vært 

økonomisk styrt. Igjen kan en trekke en parallell fra funnene og til livsfaseperspektivet, fordi 

husholdets sosioøkonomiske forutsetninger har påvirket valgmuligheter og restriksjoner i 

boligmarkedet. Videre kan det også være at sosioøkonomiske forhold har påvirket husholdets 

preferanser, ved at informantene har justert sine preferanser i tråd med hva som er tilgjengelig 

for dem, jf. oppgitte preferanser. 

 

6.2 Urban atmosfære og sentral beliggenhet 

På samme måte som flytting kan være økonomisk styrt, kan det også styres av preferanser 

(Barlindhaug et al. 2018). Ivar, Linn, Torbjørn og Susanne hadde alle flyttet innad i indre by, 

og et fellestrekk var at de foretrakk urban atmosfære, men også sentral beliggenhet grunnet 

kort vei til jobb, venner og familie, kulturtilbud og så videre. Det å bo sentralt kan være 

gunstig for barnefamilier med tanke på å spare tid, fordi avstandene er korte og en i mindre 

grad er avhengig av bil (Hjorthol 2003). Beliggenhet i seg selv er et viktig aspekt ved bosted 

som vil påvirke menneskers hverdagslige rutiner, i form av hvordan en får tiden til å gå opp 

(Boterman 2012). Ivar og Susanne la vekt på dette i forbindelse med familiens tid-rom-

budsjett. Ivar fortalte for eksempel at “du er villig til å betale mer for en leilighet fordi at du 
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slipper å ha de utgiftene som er med å ha bil, og reisetida og alt sånt.” For han var det å bli 

boende i indre by og det å bo nært jobb, avregningen som virket mest fornuftig og praktisk. 

Pragmatisme syntes også å ligge bak Susannes forklaring for verdien av å bo i indre 

by, og hun forklarte at det hadde vært “... helt uaktuelt for oss å flytte ut av byen, når vi 

jobber i sentrum begge to og bruker byen veldig aktivt, så var det ikke aktuelt å flytte til en 

eller annen –rud og ta t-banen hver dag.” Det var altså spesielt avstand mellom hjemmet og 

arbeidssted som la føringer for valg av bosted for Susanne og Ivar. Dette relateres til 

livsfaseperspektivet ettersom dimensjoner ved informantenes yrkeskarriere hang tett sammen 

med boligkarriere. Men Ivar uttrykte at preferansen for bylivet også hadde lagt noen 

økonomiske føringer for valg av bolig og nabolag. 

 

Ivar: ... På et tidspunkt så fant vi ut at nå, vi kommer ikke til å få råd til å kjøpe en leilighet 

[i bydel Sagene]. Vi må bare gi opp den drømmen. Så da må vi se lenger ut. Og så begynte vi 

å se på, ute på Etterstad for eksempel. Der fikk du jo kjøpt en fireroms for samme prisen. Og 

det var jo ganske fint der og. ... Til slutt så hadde vi flaks. Og så fant vi [denne leiligheten].. 

Vi var på visning på en regnværsdag, ehm, og det var en stygg annonse, ehm.. ... Så da var 

det faktisk bare vi som bød på den leiligheten. Og i tillegg så kom foreldrene mine på banen 

og sa “vi kan hjelpe dere med litt ekstra penger, hvis dere virkelig vil ha den leiligheten.” Så 

da fikk vi egentlig det som, akkurat det vi hadde drømt om da. Sånn leilighet i en sånn gård 

... som var ganske stor.  

 

Alle informantene som bosatte seg i et annet område i indre by, var bevisst de 

økonomiske musklene som krevdes for å finne en passende bolig i bykjernen. Det syntes 

likevel å være tilfellet at ønsket om å bo sentralt til en viss grad overgikk spørsmål om 

økonomi. Deres valg av bosted kan utforskes i lys av Savage, Bagnall og Longhurst sin teori 

om valgt tilhørighet. Informantene som flyttet fra Tøyen og bosatte seg i indre by, hadde alle 

vokst opp i andre byer. De uttrykte sterk tilhørighet til indre by Oslo, og det kan tenkes at de 

valgte å bli boende fordi det stemte overens med deres identitet. Det var ikke ønskelig å flytte 

tilbake til hjemkommunen, og det kan tenkes at identitetene de har utviklet i løpet av sin tid i 

Oslo også ville gjort det unaturlig for dem å bosette seg i ytre by eller omegnskommunene. 

De hadde heller ikke de sosiale båndene som dro dem til en omegnskommune, slik 

situasjonen var for Hilde, Tiril og Elisabeth som flyttet i retning av sine foreldre.  
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6.3 Boligstruktur 

Boligstruktur kan være en grunn til at familier flytter fra indre by og til periferien, grunnet få 

eneboliger og småhus i bykjernen. Ens preferanser vedrørende bolig og nærmiljø kan påvirkes 

av hvordan en selv har vokst opp. For Torbjørn var boligstruktur en innvirkende faktor for at 

han og familien bosatte seg i deres nåværende nabolag i indre by. Han fortalte: “[Det er] den 

der urdrømmen eller det som du kanskje tar med fra oppveksten som vi har søkt tilbake til her 

da .... Her springer ungene rundt i sånne små flokker og driver på med sine egne ting, der de 

starter med det ganske tidlig. Samtidig som folk har oversikt og det er liksom forholdsvis 

trygt her.” Torbjørn så altså sine preferanser i sammenheng med sin egen oppvekst i et 

rekkehusstrøk i Trondheim, og at det var deler av oppvekststilen han ønsket å gjenskape for 

sine egne barn. 

For Susanne var tilgangen til rekkehus i indre by den betingende faktoren for at hun 

og familien flyttet fra Tøyen og til et annet strøk i bydel Gamle Oslo. Dette eksemplifiserer 

hvordan push og pull-faktorer inngår i den samme beslutningsprosessen, ettersom attraktive 

trekk ved et sted kan påvirke utflytting.   

 
Susanne: Nå er vi i ferd med å få vårt andre barn, og det kunne ha gått helt fint å bo her [i 

leiligheten på Tøyen]. Det er ikke noe problem. Men vi har hatt et veldig, veldig smalt Finn-

søk ute i noen år. Vi har lyst på hus, hadde det litt umulige ønsket: et hus innenfor Ring 2. Og 

så dukket det opp da i mai for to år siden, et nybygg-prosjekt [i et annet nabolag her i 

bydelen], og da ble det litt sånn at det var den muligheten, man bygger ikke nye rekkehus [i 

bydel Gamle Oslo] hver dag. 

 

Susanne og Torbjørns uttalelser kan eksemplifisere livsfaseperspektivets forståelse av 

flytting og bostedsvalg. Fortellingene kaster i så måte lys over den tette forbindelsen mellom 

boforhold og familieforhold. Susannes uttalelse viser tydelig hvor sterkt sammenvevd bo- og 

familieforhold er, og at det kan være vanskelig å skille dem ad. Hun og mannen visste at på 

sikt ønsket de en annen type boligstruktur enn den de hadde i leiligheten på Tøyen, i tillegg til 

mer uteareal. I leiligheten på Tøyen hadde de to, med mulighet for tre, soverom og ett bad, 

mens i rekkehuset ville de få fire soverom og to bad. Det ville være kort vei til skolen, lite 

trafikk og hun så det som et gode at det var mange andre barnefamilier som også skulle 

bosette seg i nybyggene. Som hun sier kunne de blitt boende i leiligheten på Tøyen i noen år 

til. Det var tross alt plass til ett til barn ettersom de hadde to soverom. Tidsmessig var 

flyttingen forenlig med barneforøkelse, ettersom hun og mannen ventet sitt andre barn. Slik 
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jeg tolker Susannes flyttemotiv var det ikke barneforøkelse som var den betingende 

motivasjonen for flytting, men heller boligkarriere. Familiekarriere var derimot en dimensjon 

ved husholdets aldringsprosess som tidsmessig passet bra med tanke på flytting, og dermed 

påvirket flytteprosessen.  

 

6.4 Sosiale bånd 

Mennesker kan velge å bosette seg på bestemte steder basert på behovet for å være nær 

familie og venner. Samtlige informanter vektla betydningen av sosiale bånd som viktig for 

valg av bosted, men i ulik grad. Da Linn og eks-samboeren flyttet fra Tøyen, var sosiale bånd 

den avgjørende faktoren for at de flyttet til bydel Sagene: “... Moren min bor [i bydel 

Sagene] ... og hun har bodd der i 25 år, så jeg har veldig sånn tilknytning til [det området]. 

Og så syns jeg det var fint å bo i nærheten av henne.” I dagens samfunn der den tradisjonelle 

kjernefamilien ikke lenger tas for gitt, kan det for aleneforeldre være en verdi å bo nært 

familie (Sørlie, Aure og Langset 2012). Linn satte veldig pris på støtten hun fikk fra moren, 

med tanke på henting fra skolen og barnepass. Også vennskapene hun hadde i området hadde 

spilt en viktig rolle for valg av bosted.  

Ivar la også stor vekt på sosiale bånd i forbindelse med bostedsvalg. Som beskrevet 

tidligere flyttet han og kona som følger av at de så behovet for mer plass grunnet 

barneforøkelse. Ivar ønsket å bli boende i bykjernen da han verdsatte urban atmosfære, i 

tillegg til at det var praktisk med tanke på familiens tid-rom-budsjett. Fordi Ivar og kona 

hadde et nettverk av venner som var i samme livssituasjon som dem i bydel Sagene, var det 

naturlig for dem å bosette seg der. I tillegg til dette tilla Ivar sosial kontakt i selve bygården 

stor verdi, og beskrev naboskap som trivselsmessig viktig. Den følgende uttalelsen 

harmonerer i stor grad med homophily-prinsippet, ettersom han erkjente at graden av sosial 

kontakt mellom ham og naboene hang tett sammen med felles interesser og andre 

likhetstrekk. Han og familien hadde altså bosatt seg i et nabolag der de andre beboerne speilet 

dem i større grad enn på Tøyen. 

 

Ivar: ... Det er jo helt, akkurat som vi planla egentlig, ikke sant. At vi kjenner alle 

småbarnsfamiliene i gården, sånn at ungene kan springe mellom, å være barnevakt, overnatte 

eller.. Så veldig sånn, vi spiser middag hos hverandre, eller henter i barnehage og på skolen 

for hverandre, sånn, litt sånn, landsby-/grendfølelse. Det, ehm, opplevde vi da var som en mer 

tilgjengelig sånn livsstil-barneoppdragelsesform da, på.. Det har nok noe med arkitekturen å 
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gjøre. Og så har det kanskje noe med at det er mer homogent miljø der og. Altså at det er flere 

sånn som oss da. Barnefamilier med sånn akademisk- eller kulturbakgrunn. 

 

For Torbjørn var sosiale bånd den avgjørende faktoren for at familien bosatte seg i 

nabolaget i bydel Grünerløkka. Flytteprosessen startet med at hans bror skulle selge sin 

leilighet og flytte innad i nabolaget. Torbjørn og hans samboer kunne dermed få forkjøpsrett 

på brorens leilighet. Ettersom Torbjørn og samboeren trivdes godt på Tøyen og fordi brorens 

leilighet ikke var mange kvadratmeterne større, var de veldig i tvil på om de skulle flytte. 

Samtidig var dette en leilighet i et attraktivt nabolag og de følte at de sto overfor en mulighet 

de ikke ville få igjen. De takket først nei til tilbudet og begrunnet dette med økonomiske 

begrensninger. Torbjørns foreldre var ivrige på å hjelpe dem med å kjøpe leiligheten og tilbød 

økonomisk støtte. Dette, i tillegg til godet å bo nært broren, førte til at de valgte å flytte fra 

Tøyen. Det var altså egenskaper ved det nye bostedet som motiverte utflyttingen.  

 

Torbjørn: [Det er] liksom det største godet her, å være så nær familien. ... Den familiedelen 

har spilt en forbløffende stor rolle da, på godt og vondt er det så klart at de er her. Men også 

liksom det presset, eller det at den diskusjonen om hvordan vi havna her var en sånn kollektiv 

avgjørelse mer enn jeg tror. Vi tenker jo ikke på oss selv som en slags italiensk storfamilie i 

min familie. Men plutselig så slo det inn noen sånne mekanismer da. Søstera mi ringte meg og 

sa sånn “du bør faktisk kjøpe den leiligheten altså, du kan ikke la den her sjansen gå fra deg.” 

Og så, jeg sånn “nei, jeg kan kanskje ikke det.”  

 

Torbjørn opplevde altså at presset fra familien om å bosette seg i deres nåværende 

nabolag hadde mye å si for hvorfor de flyttet fra leiligheten på Tøyen. Han vektla altså nærhet 

til broren som den viktigste grunnen til at det var positivt å bo der, noe som illustrerer 

betydningen av sosiale bånd med tanke på stedstilhørighet. Men i perioden etter at de hadde 

flyttet fra Tøyen og til sitt nye bosted, var Torbjørn svært i tvil på om han hadde tatt det 

riktige valget. Han så for seg at med tiden ville de sannsynligvis lete etter en større bolig, da 

det kunne bli trangt i den nye leiligheten når barna ble eldre. Han anså altså det nye bostedet 

som et temporært bosted hvor de ville slå midlertidige røtter, dog ikke permanente. 

I sum viser de forskjellige informantenes uttalelser at sosiale bånd har spilt en viktig 

rolle for valg av bosted. Ingen har valgt å bosette seg et sted der de ikke har noen form for 

relasjoner i nærheten, enten det er familie, slekt eller venner. Dette kan altså sees i lys av 

stedstilhørighetskonseptet. Informantene har trukket til områder der det er større sjanse for at 

de vil føle seg hjemme, grunnet sosiale bånd som beriker deres liv og følgelig genererer 
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følelser av tilhørighet. For dem som har flyttet tilbake til sitt oppvekststed kan selvbiografiske 

faktorer ha spilt en viktig rolle.   

 

6.5 Demografiske kvaliteter  

Demografiske kvaliteter er trekk ved nabolaget som kan påvirke valg av bosted. Verdien ved 

å bo i blandede nabolag var noe flere av informantene anså som berikende for barns oppvekst. 

Men blant informantene som belyste mangfold som et verdifullt aspekt ved oppvekstmiljø, 

var det forskjell på avslørte og oppgitte preferanser i dette henseende. Det var kun Karen som 

bevisst valgte å bosette seg i et område hun visste bar preg av etnisk og sosioøkonomisk 

mangfold, nemlig et område i Groruddalen.  

 

Karen: ... Nå bor jeg fortsatt i en bydel med stort mangfold, og det var viktig for meg at 

ungene mine vokser opp et sted hvor det er folk som kommer fra mange steder, fra ulike 

sosiale lag. ...  Så det har vært helt umulig å tenke at vi skulle flytte [fra Tøyen] selv om vi 

hadde liten plass. Men så var det det at dette, vi ble oppmerksom på dette stedet.   

 

Karens kosmopolitiske verdier reflekteres i den varierte befolkningssammensetningen 

i det større geografiske området der familien har bosatt seg, og kan altså beskrives som en 

såkalt avslørt preferanse. Samtidig er det interessant at familien bosatte seg i en av de flere 

lommene av relativt homogene middelklasseenklaver i Groruddalen. Selv om hun uttrykte 

tolerante verdier, kom hun til å bo i en del av dalen der mange beboere likner henne selv, i 

tråd med homophily-prinsippet. Hun var informanten som tydeligst ga uttrykk for at hun 

ønsket å bo i et område preget av mangfold, men i praksis tyder det på at dette gjøres innenfor 

noen rammer. Dette kan gi en indikasjon på utfordringer knyttet til politikk som ønsker å 

legge til rette for sosial blanding. 

 

6.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg kastet lys over pull-faktorene i informantenes flyttefortellinger, det 

vil si boligpriser, urban atmosfære og sentral beliggenhet, boligstruktur, sosiale bånd og 

demografiske kvaliteter. I likhet med push-faktorene er det også variasjon blant pull-faktorene 

i motivkretsen. For det første fortalte informantene som bosatte seg i ytre by eller 

omegnskommunene at prisnivået hadde spilt en viktig rolle for valg av bosted. Dette 

illustrerer livsfaseperspektivets forståelse ettersom boligpriser påvirket informantenes 

valgmuligheter, basert på deres egne sosioøkonomiske forutsetninger. For det andre syntes 
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informantene som bosatte seg i indre by å være styrt av preferanser for urban atmosfære, og 

byen syntes å representere et bosted som passet deres identitet. Også sentral beliggenhet var 

viktig for denne gruppen, og de verdsatte nærhet mellom hjem og arbeidssted, noe som kan 

illustrere livsfaseperspektivets forståelse av bosetting. For det tredje ser det ut til at valget av 

bosted var påvirket av boligstruktur. For en av informantene var boligstrukturen ved familiens 

nåværende bosted den betingende faktoren for at de flyttet fra Tøyen. Fortellingene illustrerer 

livsfaseperspektivet og sier noe om hvor tett sammenvevd bo- og familieforhold kan være. 

For det fjerde flyttet samtlige informanter til steder der de hadde en eller annen form for 

sosiale bånd, noe som kan belyse betydningen av stedstilhørighet som en viktig pull-faktor for 

hvor en velger å bosette seg. For det femte var det kun én informant som bosatte seg i et 

område fordi det bar preg av etnisk og sosioøkonomisk mangfold, selv om alle informantene 

mente at mangfold ville gi et godt oppvekstmiljø. Men også hun valgte å bosette seg i en 

relativt homogen middelklasseenklave innad i det større området, og i likhet med de andre 

informantene harmonerer hennes fortelling i stor grad med homophily-prinsippet, samt med 

teoriene om sosial avstand og statusdiskrepans.  

Noen observasjoner fra dette og det forrige kapittelet er at samtlige push og pull-

faktorer kan relateres til preferanser for visse typer nabolag, men også til vurderingen av 

behov og preferanser i ulike livsfaser. Med henblikk på sistnevnte fremkommer det variasjon i 

motivkretsene både med hensyn til tidsperspektiv og vurderingen av konkrete flyttegrunner. 

Funnene gir altså et innblikk i flyttebeslutningens komplekse og varierte karakter. Men på 

tross av denne kompleksiteten er det noen moment som går igjen i de fleste fortellingene i 

intervjuene. Dette gjelder spesielt betydningen av overenstemmelse mellom familie- og 

boforhold.  

I det neste kapittelet skal jeg gå inn på informantenes refleksjoner rundt tilhørighet, 

moralsk tvetydighet og ambivalens, for å kaste lys over kompleksiteten som preger 

flyttefortellingene.  
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7. Refleksjoner: tilhørighet, moralsk tvetydighet og ambivalens 

I rekken av intervju kom det frem at flere av informantene kjente sterk tilhørighet til Tøyen og 

uttrykte ambivalens i avgjørelsen om å flytte. De fleste flyttefortellingene var altså ikke enkle 

og nøytrale, men bar i stedet preg av kompleksitet og moralsk tvetydighet. Torbjørn ga 

uttrykk for dette mot slutten av intervjuet:  

 

Torbjørn: ... Jeg føler jeg har hatt sånn skrifting jeg. Det var kjempedeilig [latter]. ... Jeg 

sitter liksom og tenker på så mange av disse tingene jeg har litt sånn dårlig samvittighet og er 

litt sånn sint på meg selv litt og sånt, for hva man er en del av da. 

 

7.1 Tilhørighet 

Torbjørn, Karen, Tiril og Susanne var informantene som tydeligst uttrykte tilhørighet til 

Tøyen. For Susanne hang dette sammen med at hun hadde bodd der over lengre tid, for Tiril 

og Karen var det samholdet mellom beboere på Tøyen som ga dem tilhørighet, mens Torbjørn 

snakket om tilhørighetsfølelsen til Tøyen i relasjon til omgivelsene der. Ettersom disse fire 

informantene alle var innflyttere til Oslo, kom altså ikke tilhørighetsfølelsen av at de hadde 

røtter på Tøyen. Dette illustrerer at Savage, Bagnall og Longhurst sin forståelse av valgt 

tilhørighet, kan ha relevans i mange ulike kontekster, uavhengig av sosiale og geografiske 

trekk ved det enkelte sted. Både Karen og Torbjørn fortalte at de følte seg mer hjemme på 

Oslos østkant, og så tilhørighetsfølelsen til Tøyen og østkanten i sammenheng med egen 

identitet. Torbjørn forteller: “... Jeg har nok sikkert bygget en identitet rundt meg selv som 

en som bodde på østkanten da. Ville føltes veldig unaturlig for meg å bo på vestkanten .... 

En skal aldri si aldri, men det ville sitte ganske langt inne for meg da.” Også Karen reflekterte 

tilbake på sin identitet, da i relasjon til sin livshistorie, da hun snakket om tilhørighetsfølelsen 

hun hadde til Tøyen.  

 
Karen: ... Det er jo det jeg likte med Tøyen, å komme i kontakt med at livet er liksom ikke 

så glatt, at det er veldig sammensatt da. Så, så jeg tenker jo at den sosiale tilhørigheten jeg 

hadde som barn, eller ikke nødvendigvis, men den sosiale klassen, den, den slår nok igjennom 

også som voksen på en måte tror jeg da. ... For meg var det jo veldig med miljøet da, at jeg 

føler meg mer hjemme der, i, i øst da.   

 

For Karen var det altså hennes oppvekst i en arbeiderklassefamilie hun anså for å ha 

lagt grunnlaget for hvorfor hun følte seg hjemme på Tøyen og østkanten generelt. Hun la vekt 
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på samhold som betydningsfullt for at hun følte seg hjemme. Til forskjell fra Karen, 

begrunnet Torbjørn sin tilhørighetsfølelse med verdien av de fysiske dimensjonene ved livet 

på Tøyen.  

 

Torbjørn: Det er sånn ... kakofoni av ting da [på Tøyen], av både kultur og hvordan det ser 

ut. ... Stygge ting og fine ting ved siden av hverandre. Bare sånn Tøyen Torg som både er 

veldig fint og et stygt sted liksom [latter]. At det er noe med den, med det som gir det en sånn 

ærlighet som jeg liker. ... Det gir meg sånn, ja, tilhørighet liksom. 

 

Samtidig som informantenes tilhørighet til Tøyen i stor grad harmonerer med teorien 

om valgt tilhørighet, er det altså variasjon i hvordan tilhørighetsfølelsen begrunnes. Ifølge 

Savage, Bagnall og Longhurst vil et steds fysiske dimensjoner være viktigst for at en føler seg 

hjemme, slik Torbjørn beskriver sin tilhørighetsfølelse. Karen på sin side, peker på samhold 

og fellesskap for hvorfor hun følte seg hjemme på Tøyen.  

Det skal også sies at ikke alle informantene hadde kjent på følelser av tilhørighet da de 

bodde på Tøyen. Uttalelsen fra Hilde kan illustrere dette.  

 

Hilde: Ja, jeg følte meg vel aldri helt hjemme. ... Følte, på en måte, altså, hva skal man si, 

det er så todelt, det samfunnet. Du kan på en måte føle deg hjemme blant de som er litt i 

samme livssituasjon som deg. Men så er det jo liksom en stor andel som ikke helt tar del i det 

fellesskapet føler jeg og da.  

 

Da Hilde reflekterte rundt tematikken, pekte hun på sammenhengen mellom fravær av 

tilhørighet og mangel på kontakt mellom de forskjellige gruppene som bodde på Tøyen. Hun 

begrunnet dette med demografiske forskjeller mellom hushold som speilet hennes eget, og det 

hun beskrev som mindre ressurssterke lavinntektshushold. Dette kan sees i lys av homophily-

prinsippet, men også teoriene om sosial avstand og statusdiskrepans, da disser forutser 

konsekvensene av grad av sosial kontakt mellom like og ulike mennesker. Hilde hadde omgått 

dem som var lik henne selv, og her inngikk ikke husholdningene med lav inntekt. Hun fortalte 

at etter å ha bosatt seg i eneboligstrøket i Drammen, hadde hun følt seg mer og mer hjemme.  

 

7.2 Moralsk tvetydighet og ambivalens 

Et annet interessant mønster som kom frem i flere av flyttefortellingene, var at i tillegg til de 

rent praktiske grunnene til at en flyttet, ble også moralske spørsmål belyst. Det var kun i 
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intervjuene med Susanne og Linn at moral ikke syntes å fremkomme. Utsagnet til Ivar synes i 

stor grad å være illustrerende for hva de andre informantene følte: 

 

Ivar: ...  Vi var jo klar over alle de der problemstillingene .... Én ting er nå det praktiske, 

ikke sant, men så er det liksom det moralske. Altså det er jo en slags sånn, det at vi, vi var jo 

klar over at hvis vi flytter så, ehm, så på en måte bidrar vi bare enda mer til at det blir mindre 

mangfold i den bydelen.  

 

Han fortalte videre at ved å flytte var han ikke med på dugnaden på Tøyen. Samtidig 

mente han at bypolitikken ikke kunne basere seg på folks individuelle lojalitet og 

samvittighet. Også Karen reflekterte rundt moralske spørsmål og fortalte at: “... Jeg følte jo, 

det kan jo være meg, at vi svikta når vi flytta.” Det syntes altså at flere av informantene, i ulik 

grad, følte på moralske implikasjoner knyttet til valget om å flytte.  

Blant informantene var Torbjørn den som syntes å være mest kritisk til sin egen 

flyttebeslutning. Han følte at han hadde forrådt noen av sine idealer ved å flytte fra Tøyen. 

Han fortalte: “... Nå når jeg ser tilbake så føler jeg det er litt skittent, ... vi er klassisk 

gentrifiserere. Å komme inn et sted for vi syntes det var spennende, og så var vi der akkurat 

lenge nok til at vi fikk skumma fløten og så dro vi videre da.” I etterkant av flyttingen, hadde 

han kjent på dårlig samvittighet for hva han var en del av. Han poengterte at det ikke var noe 

element av flukt med henblikk på flyttemotiv, men at det hadde dukket opp muligheter som 

hadde ledet ham og familien bort fra Tøyen.  

 

7.3 Oppsummering 

Å flytte fra Tøyen syntes altså å by på en sammensatt indre debatt for flere av informantene. 

En mulig forklaring kan ligge i relasjonen mellom tilhørighet, ambivalens og moralsk 

tvetydighet på den ene siden, og grad av kosmopolitisk verdensanskuelse på den andre siden. 

Informantene som uttrykte sterkest tilhørighet til Tøyen og var mest ambivalente til 

flyttebeslutningen, var også dem som klarest uttrykte en kosmopolitisk preferanse. Dette er 

interessant i og med at de fleste informantene bodde i bygårder på Tøyen som huset 

mennesker som var relativt lik dem selv, samtidig som de hadde lokale venner med tilhørighet 

i kategorien “ung, utdannet middelklasse”. Likevel kan det tenkes at det å ha det flerkulturelle 

i nærheten har vært ansett som et verdifullt aspekt ved nabolaget på Tøyen, men vektet ulikt i 

forskjellige livsfaser.  



  56 

Det kom altså frem at ved å forlate området følte flere at de ikke var med på dugnaden 

i forbindelse med områdeløftet. Informantene syntes å stå i et dilemma. På den ene siden 

kjente flere på en følelse av ansvar med hensyn til å bli boende, og at de var en del av 

problemet fordi de valgte å flytte. På den andre siden ønsket de å realisere sine egne 

preferanser, med tanke på bolig, oppvekstmiljø eller andre flyttemotiv. Det er verdt å spørre 

seg om refleksjonene ville vært de samme dersom informantene flyttet fra et annet område i 

indre by, med svakere konnotasjoner og et mer nøytralt omdømme. Her er det vanskelig å gi 

klare svar, men uansett er det tydelig at Tøyen representerer noe spesielt, og at disse trekkene 

øker kompleksiteten i flyttebeslutningen. 
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8. Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å ta et dypdykk inn i flyttemotivene til barnefamilier 

tidligere bosatt på Tøyen. Den underliggende interessen for å undersøke dette henger sammen 

med et ønske om å få innblikk i hva det er som utfordrer bostabiliteten i området. I dette 

henseende har jeg stilt følgende forskningsspørsmål: 1) Hvorfor flytter barnefamilier fra 

Tøyen (push-faktorer)? 2) Hvorfor flytter de til andre steder i Oslo eller omegnskommunene 

(pull-faktorer)? 3) Er det variasjon i flyttemotivene, eller handler det om én og samme 

motivkrets?  

Boligstørrelse, samlivsbrudd, tilgang til grøntområder og oppvekstmiljø var de mest 

fremtredende egenskapene som motiverte flytting blant informantene i dette prosjektet. 

Egenskapene som i størst grad gjorde områder attraktive var i tilfeldig rekkefølge: boligpriser, 

urban atmosfære og sentral beliggenhet, boligstruktur og demografiske kvaliteter. Ettersom 

det er variasjon i flyttemotivene, kan det ikke sies å handle om én og samme motivkrets. 

Likevel syntes det å være noen moment som gikk igjen. Dette gjaldt spesielt betydningen av 

overenstemmelse mellom familieforhold på den ene siden og boforhold på den andre. For å 

tydeliggjøre argumentet vil jeg kort oppsummere essensen i oppgaven.  

I det første kapittelet “Innledning” greide jeg ut om oppgavens tema, avgrensning,  

problemstilling, samt disposisjon. Deretter, i kapittelet “Kontekst”, presenterte jeg Tøyen som 

sted for å gjøre leseren bedre kjent med caset. I kapittelet “Flytting i by” gjorde jeg rede for 

teoriene og perspektivene som var relevante for analysen av datamaterialet. Ulike bidrag 

innen by- og flytteforskning syntes å være relevante, særlig livsfaseteori. I tillegg redegjorde 

jeg for bidrag innen nabolagslitteratur, det vil si sosial avstand, statusdiskrepans og hvit flukt-

teorier. Følelser av tilhørighet kom tydelig frem i flere av intervjuene, altså valgte jeg også å 

inkludere konsept innen stedslitteraturen, nemlig stedstilhørighet og valgt tilhørighet. I det 

neste kapittelet “Metodologi og metode” gikk jeg gjennom de forskjellige stegene jeg har tatt 

i løpet av den praktiske delen av dette forskningsprosjektet. Jeg gjorde rede for valg av 

metodologi og metode, datainnsamlingsstrategi, utvalg, rekruttering, informasjon om 

informantene, hvordan intervjuene ble utført, analysestrategier, etikk og kvalitetsvurdering. I 

sum var målet med de ulike underkapitlene å vise til fremgangsmåtene i tråd med prinsippet 

om gjennomsiktighet.  

Deretter fulgte analysekapitlene “Egenskaper som motiverer fraflytting (push-

faktorer)”, “Egenskaper som tiltrekker innflytting” og “Refleksjoner: tilhørighet, moralsk 

tvetydighet og ambivalens”. Analysen besvarte forskningsspørsmål én og to ved å gjøre rede 
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for de mest fremtredende flyttemotivene blant informantene. Noen oppga egenskaper ved 

bolig og nærmiljøet på Tøyen som betingende faktorer (push), mens andre oppga egenskaper 

ved bolig og nærmiljø på deres nye bosted som utslagsgivende (pull). Hva gjelder 

forskningsspørsmål tre, vitnet flyttefortellingene om at det var variasjon i flyttemotivene og at 

motivene var sammensatte, dog med bo- og familieforhold som det sentrale tema.  

Flere av bidragene i litteraturen i denne oppgaven synliggjør utfordringene ved 

lignende typer av målsetninger som dem i kommunens programplan for områdeløftet. Etter 

mitt skjønn viser funnene i denne studien at det også later til å være utfordringer i norsk 

kontekst. Flyttemotivene har gitt en pekepinn på hvilke mekanismer som virker 

destabiliserende for bofastheten blant majoritetsnorske barnefamilier på Tøyen, og uroen i 

informantenes flyttefortellinger viser utfordringene i områdeløftet. Videre kan funnene 

indikere at det er noe spesielt med Tøyen, ettersom fortellingene bar preg av kompleksitet i 

form av moralsk tvetydighet og sterk ambivalens. Flere informanter ønsket å flytte, samtidig 

som de følte at de dermed ikke var med på dugnaden i forbindelse med områdeløftet. 

Dilemmaet de sto overfor kan tenkes å bunne i en erkjennelse av de vedvarende utfordringene 

som er tilstede på Tøyen. Samtidig kan det hende at de moralske implikasjonene ved 

flyttefortellingene var såpass fremtredende i denne studien fordi de fleste av informantene 

snakket med meg kort tid etter flytting. Følelsen av å ha sviktet vil sannsynligvis være 

forbigående med tiden. 

Selv om flere av informantene kjente en sterk tilhørighet til Tøyen, stoppet ikke dette 

dem fra å flytte da de gikk inn i en ny livsfase med familieetablering og barneoppdragelse. 

Det later altså som at tilhørighet og identitet kan forankres i valg, jf. valgt tilhørighet, men at 

tilhørighet som er generert på bakgrunn av preferanser er mer flyktig enn tilhørighetsfølelser 

en har med seg fra oppveksten. På den ene siden kan en tolke dette som at tøyentilhørigheten 

er et anker som ikke har stukket så dypt, da forankringen ikke var solid nok til å holde på 

familiene da de fikk andre materielle behov. Dette vil ikke si at tilhørigheten har vært svak, 

men at tilhørigheten en følte til Tøyen i én fase kan ha bleknet med tiden.  

På den andre siden kan det tenkes at informantene kan ha kjent på tilhørighet til flere 

steder og at de rommer multiple identiteter. Med dette menes at informantene bosatte seg et 

nytt sted og fikk ny tilhørighet som kan ha lagt seg oppå deres identitet som tøyenbeboer og 

deres tøyentilhørighet. I dette henseende vil tøyenidentiteten- og tilhørigheten vedvare, men 

sannsynligvis svekkes eller i det minste omformes. Videre kan det tenkes at tøyenidentiteten- 

og tilhørigheten med tiden kan bli mer selektiv, slik at en i hovedsak husker det som var 

positivt med å bo der. Alt i alt er det altså teoretisk mulig at informantene i fremtiden vil være 
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preget av å ha bodd på Tøyen, og knytter dette til sin egen identitet. For noen kan det hende at 

det ikke er Tøyen i seg selv de føler tilhørighet til, men at tøyenidentiteten i stedet 

representerer et større geografisk området, nemlig Oslo indre øst.  

Oslo kommunes målsetning med områdeløftet var å legge til rette for at innbyggerne i 

området ville og kunne bli boende. Én av de tre strategiene kommunen la frem i denne 

forbindelse, var at en skulle trygge bo- og oppvekstsvilkår. Med hensyn til førstnevnte faktor 

er boforhold utfordrende å gjøre noe med, ettersom en stor andel av leilighetene i indre by er 

små, mange bygårder er uten heis og det er dyrt å kjøpe leilighet med flere soverom. I tillegg 

til dette er det også motkrefter som trekker barnefamilier ut av byen. Dette kan eksempelvis 

være slektsrelasjoner i omkringliggende områder, og det at boligbyggere bevisst bygger 

boliger og nabolag som synes å korrespondere med preferansene til mange barnefamilier, sett 

i forhold til store deler av boligbyggingen i indre by.  

Det finnes heller ingen enkel oppskrift på å løse utfordringene knyttet til 

ungdomskriminalitet og uro i skolen. Videre tyder foreliggende forskning om segregasjon og 

flytting at også beboersammensetning i et nabolag eller byområde har påvirkning på 

flyttebeslutninger. Siden politikerne vanskelig kan bestemme eller programmere 

befolkningssammensetningen lokalt, er også dette en vanskelig floke å løse.  

I tillegg til bolig- og sosial struktur, er lokalmeteorologi muligens enda en strukturell 

ramme som kan legge føringer for hvor en ønsker å oppdra barn. Dette ble ikke belyst i 

flyttefortellingene, men kom frem i surveyundersøkelsen. Det kan tenkes at luftkvaliteten 

grunnet Tøyens geografiske beliggenhet i bunnen av oslogryta, er et trekk ved området som 

ikke er i overenstemmelse med alle foreldres preferanser med hensyn til oppvekstsvilkår.  

Så hvordan kan en få flere barnefamilier til å bli boende på Tøyen? Et viktig moment 

synes å være at det er en positiv vilje blant folk på Tøyen til å bli boende, også når en får 

barn. Samtidig bør kommunen legge til rette for barnefamiliene ved å forbedre uteområder og 

påvirke leilighetsfordeling, altså fordelingen av store og små leiligheter. En risiko vil være 

gentrifisering, men denne risikoen kan reduseres ved å øke innslaget av prisgunstige boliger 

(engelsk: “affordable housing”). Dette kan også gjelde for indre by som helhet, ettersom 

flyttehyppigheten på Tøyen ikke kan isoleres fra prosesser på høyere geografisk nivå. Tøyen 

er som nevnt ett av flere områder i indre by der flyttehyppigheten blant barnefamilier er høy. I 

denne sammenheng bør kommunen anerkjenne implikasjonene ved sterk fortetting. Å bygge 

smått og tett kan føre med seg ustabilitet fordi denne type boligstruktur ikke passer 

barnefamiliers preferanser. I denne forbindelse bør ikke kommunen gi etter til utbyggernes 

økonomiske hensyn, men legge føringer for at det også tilrettelegges for barnefamiliene. Om 
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en forbedrer uteområder og opprettholder leilighetsfordeling, kan en forandre litt ved at noen 

blir boende på Tøyen eller i andre områder i indre by over litt lenger tid, noe som følgelig kan 

gi en liten effekt hva gjelder stabilisering og mangfold i indre by Oslo.   
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Vedlegg 

Figurer 

Figur 1. Deskriptive kart som viser geografisk lokalisering og grunnkretsene som utgjør 

grunnkretsene i dette prosjektet. Kartene er laget i ArcGis Pro og data er hentet fra 

OpenStreetMap og Statistikkbanken, Oslo Kommune. Kartene er gitt koordinatsystemet 

WGS1984 UTM32N, altså koordinatsystemet for Oslo.  

Datakilder 

World topographic map OpenStreetMap: Data for Tøyen 

nofjordnomarka Statistikkbanken, Oslo kommune: Data for landområder i Oslo, uten 

fjorden og marka. 

oslo_inner_city Statistikkbanken, Oslo kommune: Data for landområder i indre by Oslo 

på bydelsnivå. 

 

 

Tabeller 

Tabell 1. Demografisk og sosioøkonomisk struktur. Prosenttall for Tøyen og Oslo, samt 

lokaliseringskvotient for Tøyen. Tabellen er basert på registerdata (SSB) som hovedveileder 

har aggregert fra individnivå. Lokaliseringskvotienten viser grad av over-/underrepresentasjon 

sammenlignet med hele Oslo. På første linje ser vi for eksempel at Tøyen har 18% flere barn 

under seks år enn hele kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristika i 2014 

Hele Oslo Tøyen Lokaliserings- 

kvotient 

0-5 år 6,96 8,22 1.18 

6-14 år 9,24 7,28 0.79 

15-19 år 4,50 3,32 0.74 

20-29 år 16,70 21,14 1.27 

30-39 år 19,45 28,90 1.49 

40-49 år 14,41 13,69 0.95 

50 år + 28,73 17,45 0.61 

Gjennomsnittsinntekt 350751 284636 - 

Prosent med universitetsutdanning i alderen 30-39 år 67,18 66,08 0.98 

Prosent som mottar sosialstøtte 4,54 9,73 2.14 

Prosent som mottar bostøtte 5,32 10,97 2.06 

Prosent med innvandrerbakgrunn 23,90 36,32 1.52 
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Tabell 2. Hvorfor flyttet du fra Tøyen/ Kampen 

 
 Familie/bolig Sted Annet 

Hvorfor flyttet du 

fra 

Tøyen/Kampen?  

 

27 

 

24 

 

6 

 

 

Tabell 3. Hendte det at du følte deg utrygg på Tøyen/Kampen? (Personer med barn som har 

flyttet fra Tøyen/ Kampen).  
 

 Ofte Av og til Sjelden Aldri Total 

 

Hendte det at du 

følte deg utrygg på 

Tøyen/Kampen? 

 

2 

 

14 

 

19 

 

12 

 

47 

 

 

Tabell 4. Mens du bodde på Tøyen/Kampen, gikk barnet/barna dine i barnehage i nærområdet 

eller på sin nærmeste/lokale skole? (Personer med barn som har flyttet fra Tøyen/Kampen) 

 
 Ikke nærmeste 

barnehage/skole 

Nærmeste 

barnehage/skole 

Ingen 

mening/ikke 

aktuelt 

Total 

 

Barnehage 

 

17 

 

12 

 

15 

 

44 

Barneskole 1 4 17 22 

 

 

Tabell 5. Hva likte du/likte du ikke ved Tøyen/Kampen? Jeg likte ikke... (Personer med barn 

som har flyttet fra Tøyen/Kampen)   

 
 Misnøye med 

kriminalitet, rus, 

sosiale forhold 

Misnøye med 

fysisk standard, 

luft, trafikk 

Misnøye med 

befolkningssammensetning 

Andre typer 

misnøye 

Hva likte du/likte 

du ikke ved 

Tøyen/Kampen? 

Jeg liker ikke... 

 

15 

 

15 

 

7 

 

15 

 

 

Tabell 6. Hva likte du/likte du ikke ved Tøyen/Kampen? Jeg likte... (Personer med barn som 

har flyttet fra Tøyen/ Kampen)   

 
 Urban atmosfære Nabolag og 

samhold 

Parker og 

grøntområder 

Annet 

Hva likte du/likte 

du ikke ved 

Tøyen/Kampen? 

Jeg likte...  

 

28 

 

12 

 

5 

 

13 
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Eksempel på intervjuguide (utflyttere) 

A. Oppvekst og flyttehistorie 

• Fødested  

• Hvordan opplevde du de ulike oppvekststedene?  

o Oppvekststeder/stedstyper  

o Boligtyper/boligområdetyper i oppveksten  

o Positive og negative sider ved disse stedene  

o Er noen av de tidligere bostedene ”idealer”/noe en vil ”tilbake til”? Hvorfor?  

o Hvor har en følt seg mest ”hjemme”? Hvorfor?  

o Hvilket sted identifiserer en seg med? Hvorfor? 

• Flytting i eller til Oslo/Osloregionen (tidspunkt, årsak) 

• Innflyttingstidspunkt/botid på Tøyen (tidspunkt, årsak) 

• Livsfase og livssituasjon på innflyttingstidspunkt 

• Tøyen som midlertidig/permanent bosted?  

 

B. Bolig og boligkarriere (nåværende bosted ifht. Tøyen) 

• Endret Tøyen seg ila. din botid? 

o Hva synes en om det? 

o Har du hørt om Tøyenløftet? Har du noen tanker om det? 

• Hva betyr/betydde naboene/nabolaget for deg? 

o Kjenner/kjente en naboene? Treffes en ofte? 

o Hvor bor/bodde ens nærmeste venner? Treffes en ofte? 

o Hva tenker du er viktig for at en skal bli venner med noen?   

o Er vennene dine jevngamle? Samme etniske opprinnelse?  

o Hvor bor nærmeste slekt? Treffes en ofte? 

• Tenker du at området du bor/bodde i er trygt? 

o Har du opplevd noe ubehagelig? 

• Føler/følte du deg hjemme her/der?  

o Hvorfor (ikke)? 

• Identifiserer(te) du deg selv med stedet/området/nabolaget her/der?  

o Hvorfor (ikke)? 
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o Har/hadde du sterke bånd til området? 

o Passer/passet stedet din nåværende/daværende livsfase/livsstil? 

o Føler/følte du at du og dine naboer har/hadde felles verdier/oppfatninger? 

- Verdikonflikter? 

• Boligtype (nåværende bosted/Tøyen) 

o Boligstørrelse/antall rom; byggeår; boligstandard/kvalitet  

• Boligpris (nåværende bosted/Tøyen) 

o I hvor stor grad bestemte økonomi valg av bosted for deg?  

• Er/var du tilfreds med boligen/stedet?  

• Hva er/var din vurdering av boligen, private/felles uteareal, borettslagets eiendom?  

• Kunne du tenke deg en annen type bolig?  

• Hva tenker du er viktigst med en bolig (eks. størrelse, planløsning, beliggenhet, 

arkitektonisk stil, status, etc.)? 

o Er det noe du/dere “måtte” ha (eks. stue, soverom, kjøkken, etc.) 

 

C. Nærmiljø (nåværende bosted ifht. Tøyen) 

• Hvilke deler av stedet bruker/brukte du og familien din i?  

• Reisemåter til og fra jobb 

• I hvilken grad var skole/barnehage en faktor ved kjøp av bolig? 

o Hvilken skole/barnehage går barna dine i? Evt. hvorfor? 

o Har dere valgt bort noen skoler/barnehager? Hvorfor?  

o I hvilken grad var skolekrets en vurdering ved flytting? 

o Er/var du fornøyd med skolen/barnehagen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

o Hvordan er/var det å ha barn her/der? 

o Hvordan trives barna her? Hva med på Tøyen? 

- Hvordan trives/trivdes de på skolen? 

- Har/hadde de venner i nabolaget? 

- Er/var de mye ute i området? 

• Er/var du engasjert i lokale lag/foreninger, eller andre nærmiljøaktiviteter  

o Hvorfor (ikke)? 

o Hvordan vurderer(te) du andre naboers engasjement på slike lokale 

arrangementer? 
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o Hvordan vurderer(te) du andre foreldres engasjement for barnas skolegang 

osv.?  

• Har/hadde stedet de tilbud og institusjoner som er/var nødvendige/ønskelige for deg? 

• Hva trekker/trakk deg/dere ut av området og hvor ofte? (Skole, jobb, shopping, kultur) 

• Går/gikk du/dere på konserter, kino, museer, osv? Hva slags utesteder og kafeer liker 

du?  

o Marka? 

• Hvordan vurderer(te) du stedets utforming (også opp mot hverdagens gjøremål)? 

• Synes du at stedet/nabolaget er/var et sosialt fellesskap? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Oslo blir omtalt som en ”delt by”, hva tenker du om det? 

o Har den etniske og sosioøkonomisk befolkningsssammensetningen i et område 

innvirkning på dine bopreferanser? 

 

D. Stedets omdømme (nåværende bosted ifht. Tøyen) 

• Hvilket inntrykk tror du at andre har av stedet du bor/bodde?  

o Hva synes du? 

• Hvordan fremstilles/beskrives stedet i media? Hva med Tøyen? 

• Har du inntrykk av at stedet/nabolaget du bor/bodde er attraktivt?  

• Hvilken oppfatning tror du de som bor i nærheten, i kommunen og på andre steder, har 

av stedet du bor/bodde?  

• Har stedet du bor/bodde et godt eller dårlig ”rykte”, hvorfor? 

• Har stedet du bor/bodde vært omtalt som et ”problemområde” eller som et 

”problemfritt” sted?  

• Gir det status å bo der? Hva med Tøyen? 

 

E. Fremtidsutsikter 

• Hvordan tror du at stedet du bor vil utvikle seg (befolkning, kultur, fysiske struktur, 

omgivelser, etc.)?  

• Er det spesielle ting du er opptatt av? 

• Er det noe du uroer deg for? 

• Hvor lenge kommer du/dere til å bo der? 

• Hvis dere bestemmer dere for å flytte, hvorfor tror du det vil være?  
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Intervjuforespørsel 
 
Hei, 

 

Mitt navn er Vanessa Nyagoha Idland Kadasia og jeg er vitenskapelig assistent ved 

Arbeidsforskningsinstituttet ved Storbyuniversitetet. Jeg håper det er greit at vi tar kontakt 

med deg på denne måten. Som en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet ønsker vi å 

komme i kontakt med utflyttere fra Gamle Oslo, for å få et innblikk i hvorfor en flytter fra 

bydelen. I følge den offentlig tilgjengelige Boligbasen, har du solgt bolig i dette området. Vi 

hadde satt stor pris på om du kunne tenke deg å stille opp til et intervju. Dette vil ta rundt en 

times tid. Vi er fleksible med tanke på tid og sted.  

 

Alle svar vil behandles anonymt, og resultatene vil resultere i vitenskapelige publikasjoner og 

brukes inn i arbeid med en utstilling om mulig byutvikling i bydel Gamle Oslo.  

 

Du finner mer informasjon om forskningsprosjektet her.  

 

Har vi funnet frem til feil person, beklager vi så mye. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vanessa Nyagoha Idland Kadasia, vitenskapelig assistent ved AFI, Storbyuniversitetet. 

 

Om du ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt på tlf. 40617467 eller e-post 

vanessak@student.sv.uio.no 

 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Prosjekter-AFI/Invisible-infrastructures
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