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Sammendrag 

 

Temaet for oppgaven er etnisk boligsegregering i Bergen. Det vil også bli sett på om kjønn 

har betydning for boligsegregering og opplevelsen av å bo i et område preget av segregering. 

Innvandring i Norge øker stadig og er i endring, ettersom at konflikter og krig i verden pågår. 

Arbeidsinnvandring er også en stor del av Norges innvandring. Særlig ser vi en økning av 

nyankomne i hovedstaden. Det foreligger mye forskning på etnisk boligsegregering i Oslo, 

særlig basert på Groruddalen. Mye av forskningen fokuserer på hvorfor slik segregering 

oppstår, og hva som kan være faktorene for dette. Denne oppgaven rettes heller mot hvordan 

beboerne i området i Bergen opplever å bo i et segregert område. Da mye av denne 

forskningen handler om boområder i Oslo, var det ønskelig å se på segregering i en annen stor 

norsk by.  

 

Formålet med studien har vært å undersøke årsaker til boligsegregering og hvordan ikke-

vestlige beboere på Slettebakken opplever å bo i et segregert område, preget av mye 

innvandring. Dette ble også sett i et kjønnsperspektiv for å se om det forelå tendenser til noen 

interessante forskjeller mellom kvinner og menn i området. Dette har blitt sett på i forhold til 

foreliggende tidligere forskning om blant annet Groruddalen. Ved å undersøke mitt valgte 

område mer enn hva statistikk kunne fortelle meg, så jeg det nødvendig å komme nærmere 

innpå beboerne, for å finne ut hvordan de opplevde området.  

 

Kvalitative semi- strukturerte intervjuer har blitt gjennomført i perioden august 2019 til januar 

2020. Disse intervjuene er av ikke-vestlige beboere på Slettebakken, med et utvalg som består 

av både kvinner og menn i alderen 18-60 år. Utvalget består av 9 deltakere. Gjennom 

intervjuene har det blant annet blitt svart på spørsmål rundt beboernes bakgrunn, deres 

oppfatning av området, deres meninger om hvordan andre i området trives, tanker rundt mye 

innvandring i området og integrering /segregering.  

 

Studien viser at beboerne ser ut til å trives i området. Likevel kommer det frem elementer som 

informantene finner problematisk i området. Det som går igjen er rusproblematikk, mange 

innvandrere som er flyttet eller har blitt plassert i samme område og hvilke konsekvenser 

dette får for integreringen. Det kommer frem ulikheter blant kvinner og menn, særlig 

forskjeller i hva de mannlige og de kvinnelige deltakerne forteller. Menn virker å ha fundert 
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mindre over forskjellene for kvinner og menn i området i motsetning til det kvinnene har. 

Dette er sett i lys av arbeidssituasjon, kultur og arbeidsfordeling hjemmet.  

Gjennom oppgaven har det også vært fokusert på tre ulike gjennomgående temaer som er 

nettverk, sosioøkonomisk status og sysselsetting. Blant annet viser studien at flere av de ikke-

vestlige beboerne i utvalget ikke har norske venner i sitt nærmeste nettverk, dette begrunnes 

med at de ønsker å omgås mennesker de kan relatere seg til. Flere er  i området på bakgrunn 

av sosialhjelp, men har ikke ønske om å flytte fra området selv om de hadde klart seg selv 

økonomisk. Interessante tendenser til forskjeller i sysselsettingen for ikke-vestlige kvinner og 

menn kommer også frem i studien.  
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1. Innledning  
 

Norge har stadig blitt et mer flerkulturelt samfunn, noe de største norske byene får kjenne 

mest på. Forskning knyttet til endringer i samfunnet på bakgrunn av dette sees på i mange 

aspekter (Rosten, 2017, Sletten, 2018, Bjartnes & Sørensen, 2019). Blant annet integrering, 

sysselsetting av innvandrere, rasisme, fremmedfrykt for å nevne noe. Innvandring er ikke et 

nytt begrep, men vi får stadig flere samfunnsrelaterte fenomen knyttet opp til dette. Basert på 

hva som skjer i verden, øker stadig innvandringen. Særlig ser vi at fra rundt 2005, har 

innvandringen en klar mannsdominans, noe som har sammenheng med arbeidsinnvandring 

(Stambøl, 2013). Særlig arbeidsinnvandring og familiegjenforening er de vanligste 

innvandringsgrunnene (Stambøl, 2013). Det er svært interessant å se på bosetningsmønstrene 

til noen innvandrere, særlig flykninger, i de store norske byene, da det ser ut til at mange 

søker seg til steder der det er stor innvandrerbefolkning fra før (Stambøl, 2013). Segregering 

er også noe diskutert i sammenhengen med innvandring i Norge. Spesielt Oslo er en by med 

mye forskning i forhold til innvandring og segregering (Rosten, 2017, Staver, Brekke & 

Søholt, 2019). Derfor ønskes det i denne oppgaven å fokuseres på en av de andre store norske 

byene, Bergen. Dette er for å se om det kanskje kan finnes samme tendenser og likheter blant 

befolkningen som bor der, slik som i Oslo og andre steder i Norden med denne type 

segregering.  

Denne studien omhandler etnisk boligsegregering av ikke- vestlige innvandrere. Det skal 

undersøkes hvordan innvandrere selv opplever å bo i et område preget av høy 

innvandrerbefolkning. Det vil være interessant å se på om dette kan være med på å forstå 

boligsegregering fra et annet perspektiv. I oppgaven vil det også sees på om boligsegregering 

kan ha påvirkning på integrering. Integrering defineres på ulike måter og nivåer, men 

betegner gjerne innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet (Brochmann, 2017). 

Integrering og innvandrere er ofte knyttet opp mot hverandre, da ved at vi de siste ti-år har 

hatt økt innvandring i Norge (Brochmann, 2017). De aller fleste har en egen oppfatning av 

hva integrering er, og hvordan de definerer godt- og ikke fullt så godt integrert. Dette fører 

også med seg diskusjoner og debatter rundt hvordan en kan integrere innvandrerbefolkningen 

på en best mulig måte slik at de føler seg inkludert inn i det norske samfunnet. Identitet og 

tilhørighet er kanskje den viktigste faktoren til integrering. Inkludering og følelsen av 

tilhørighet til noe og ha nettverk, er svært viktig for alle, ikke bare innvandrerbefolkningen. 
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En kan ha tilhørighet til to land og likevel føle seg integrert i samfunnet. Kjønn har også en 

betydning i integreringssammenhengen, da kultur og tilhørighet også spiller inn for hvor 

inkludert eller ekskludert en føler seg i samfunnet og nærmiljøet. Kulturelle 

kjønnsdistinksjoner vil også føre til ulikheter for integrering.  

Ved hjelp av tidligere forskning kan man gå inn på temaet boligsegregering og belyse hva 

som kanskje kan føre til at individene i disse boligområdene ender opp der. Frem til nå ser det 

ut til at forskningen som finnes på boligsegregering i Norge dreier seg mer om området 

generelt og hva som kan føre til denne type segregering og lite på hva individene i disse 

boligområdene mener om sin egen situasjon. Det kan virke som politikerne skaper 

problematikk rundt segregering, mens individene selv ikke får si hva som faktisk er tilfelle 

her. Samtidig vil det legges vekt på kjønnsforskjeller i denne oppgaven for å kanskje belyse 

ulike aspekter ved boligsegregering som kan komme frem i forskningsarbeidet. 

I resten av dette kapitlet drøfter jeg sentrale begrep, samt litt bakgrunn om Slettebakken og 

etnisk segregering. Alle sentrale begrep som brukes gjennom oppgaven vil bli gjort rede for i 

dette kapittelet eller så vil de bli presentert der hvor de anvendes i oppgaven. Videre vil jeg se 

på statistikk og vise til hvorfor akkurat Slettebakken og Bergen ble valgt. Hva gjør at dette er 

et spennende område i forhold til steder i for eksempel Oslo som denne oppgaven også kunne 

vært basert på. Til slutt vil det bli sett litt på hva som kjennetegner etnisk segregering og hva 

som gjør at dette kan være både en påtvunget men og en frivillig prosess.  

 

1.1 . Forskningsspørsmål 
 

I denne oppgaven skal det helt spesifikt handle om hvordan ikke-vestlige beboere på 

Slettebakken opplever  å bo i et område preget av segregering, og hvordan vi kan forstå 

boligsegregering ut fra opplevelser og andre forhold. Dette vil også bli sett på i et 

kjønnsperspektiv, med tanke på forskjellene informantene opplever. Ved å ta for seg 

Slettebakken som et avgrenset sted, vil utvalget kunne si noe spesifikt om akkurat dette. 

Bakgrunnen for å se på dette området i Bergen er det klart har en økende prosent av 

innvandrere.  

 

Problemstillingen ser slik ut: 
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Hvordan forstå boligsegregering ut fra ikke-vestlige beboeres opplevelse av å bo i et segregert 

område. Det settes i oppgaven spesielt fokus på faktorer som nettverk, sosioøkonomisk status 

og sysselsetting.  

Hvordan virker kjønnsforskjeller inn? 

 

1.2 Forklaring av begreper gjennom oppgaven  

Integrering er et omdiskutert begrep da det for mange har ulik betydning og er et begrep som 

ofte brukes når det er snakk om innvandrere. For å gjøre det klart gjennom oppgaven vil jeg 

særlig ha fokus på hva informantene knytter opp mot begrepet integrering og hva de ser på 

som godt eller mindre godt integrert. da begrepet dels har ulik betydning fra person til person. 

Integrering er et begrep som for de fleste henger sammen med innvandring.   

En innvandrer er en person som har opphold og som bor i Norge men født i utlandet. 

Personen har foreldre og besteforeldre av utenlandsk opprinnelse (Dzamarija, 2019). 

Norskfødte med innvandrerforeldre er derimot personer som er født i Norge av to 

utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. For å definere hvilket land en 

person har bakgrunn kan man benytte landbakgrunn og «nasjonalitetsbakgrunn» (Blom, 

2002). Dersom innvandrere har samme bakgrunn, benyttes også gjerne 

nasjonalitetetsbakgrunn eller innvandrergrupper. Det skilles ofte mellom innvandrere med 

vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. I oppgaven vil det fokuseres på ikke-vestlige innvandrere 

for å avgrense utvalget og for å spesifisere hvilke området informantene har innvandret fra. 

Ikke-vestlig innvandrer betegnes ofte om mennesker med en opprinnelse fra et land fra 

Afrika, Asia og deler av Sør-Amerika. Det blir i oppgaven også nevnt flyktninger, men i 

denne sammenheng vil ikke det være av betydning hvem det er snakk om da både flyktninger 

og innvandrere i hovedsak har innvandret til Norge fra hjemlandet. Slettebakken vil være 

preget av både frivillig innvandring og mennesker som har flyktet fra hjemlandet og bosatt 

seg i området, eller fått sosial hjelp og bolig i område. Innvandring har ført til at begreper som 

integrering og segregering blir aktuelle i den sammenhengen.  

Et begrep som står sentralt når det kommer til mennesker som skal innordne seg i et nytt 

område eller samfunn er segregering. Begrepet innebærer å skille eller å utskille, da i form av 

menneskegrupper fra andre innenfor et bestemt samfunn. Segregering sees på som kontrasten 

til integrering (Proba samfunnsanalyse, 2019). I oppgaven benyttes også begreper som etnisk 
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boligsegregering og nabolagssegregering. Disse begrepene inneholder også begrepet 

segregering og dens definisjon av ordet, men i en betydning som viser til et bestemt område 

og en gruppe dette gjelder. For å skille segregasjon etter sosioøkonomiske skillelinjer benytter 

jeg begrepet etnisk segregering, for å referere til eget eller foreldres fødeland. Det vil si en 

gruppe mennesker med samme eller ulik etnisk bakgrunn er adskilt fra en annen etnisk gruppe 

mennesker i et gitt område. Jeg benytter begrepet for å understreke at området har en økende 

prosent av innvandrere, og at dette er en av bydelene i Bergen med mest innvandrere. 

Boligsegregering brukes i denne oppgaven for å beskrive ulike områder som er segregert i 

forhold til hvordan en har valgt eller blitt plassert  i forhold til bosetningsvalg. Dette vil i 

hovedsak være etnisk boligsegregering, altså basert på segregering av minoriteter i Bergen, 

bydel Årstad.  

1.3 Hvorfor Slettebakken?  
 

Bergen er Norges nest største by, hvorav 12% av innbyggerne har innvandrerbakgrunn hvorav 

7% med ikke vestlig opprinnelse (Proba samfunnsanalyse, 2012). Særlig er konsentrasjonen 

høy av ikke-vestlige innvandrer i bydel Årstad. En rapport fra SSB (2014) viser at 27% av 

befolkningen på Slettebakken var innvandrere og norskfødte med innvandrer foreldre, samt at 

17% av befolkningen var fra ikke-vestlige land i Afrika, Asia etc. (Høydahl, 2014). 

Slettebakken er en drabantby i Bergen som ble bygget ut på 1950- 1960- tallet, med sterkt 

innsalg av kommunale utleieboliger (Øiestad, 2012). Også i levekårsundersøkelsen skårer 

befolkningen på Slettebakken generelt lavt, med høy arbeidsledighet og medfølgende lavt 

inntektsnivå (Proba samfunnsanalyse, 2012).  

 

Slettebakken-prosjektet er ledet av Bergen bolig og byfornyelse, et kommunalt foretak som 

skal ta ansvar for botilbud og bomiljø. Dette på bakgrunn av den høye konsentrasjonen av 

innvandrere, der halvparten av brukerne av kommunale boliger i området tilhører 

innvandrerbefolkningen (Proba samfunnsanalyse,2012). Målet for satsningen som varte fra 

2010 til 2013 var å skape et trygt og godt bomiljø, der en skulle fokusere på bygninger, 

uteområdet, lokaler etc. (Proba samfunnsanalyse, 2012). Dette tilbudet skulle også gi gratis 

kjernetid i barnehagen, som kunne gjøre det lettere for kvinner å komme ut i arbeid. Program 

for områdesatsning i Bergen er også et prosjekt der Husbanken og Bergen kommune 

samarbeider om å øke levevilkårene i områder som blant annet Slettebakken og Solheim-nord 

i bydel Årstad. Begrunnelsen for at disse områdene ble valgt ut var for at de har markert seg 
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negativt i levekårsstatistikken, for variabler som inntekt, barnefattigdom, sosialhjelp til unge 

og kriminalitet.  

 

I 2012 mottok 7,8% av befolkningen på Slettebakken sosialhjelp. Selv om det har vært en 

rekke positive tiltak i bydelen, har Bergen bolig og byfornyelse registrert negative 

utviklingstrekk. Områdeløftet på Slettebakken har også konkret bakgrunn som for eksempel 

bekymringsmeldinger fra politi og skolen i område. Disse ser negative utviklingstrekk blant 

barn og unge (Øiestad, 2012). Forskning viser at økt etnisk mangfold i et område, vil svekke 

den sosiale tilliten mellom befolkningen (Øiestad, 2012). I utleieboligene utgjør husstander 

med utenlands opprinnelse rundt 43% av husholdene til BBB (Bergen bolig og byfornyelse). 

Dette kan forklare den høye andelen av elevene ved Slettebakken skole med 

minoritetsbakgrunn som i 2012 lå på 35% (Øiestad, 2012).  I en kartlegging blant beboerne 

fra Slettebakken kommer det frem blant annet at de føler mangel på trygghet, sosial kontakt, 

samlingssteder, sosiale tilbud til barn og unge, manglende oppfølging av bomiljø og 

mangelfull integrering (Øiestad, 2012).  

 

«Chicago» 

Versting området ved Slettebakken ble tidligere kalt «Chicago» på bakgrunn av mye 

kriminalitet og innvandring. Bydelen er også preget av en del kommunale boliger. I Adolph 

Bergs vei ble det bygget en del kommunale boliger og blokker på 50-tallet, som senere fikk 

navnet «Chicago» da det var preget av et tøft miljø (Hove, 2006). Senere har det blitt gjort 

tiltak for å redusere konsentrasjonen av kommunale boliger i området, ved å gjøre om noen av 

blokkene til sykehjem og serviceboliger for eldre (Hove, 2006). De siste ti- årene har det også 

blitt gjort tiltak for å løfte området, og for å kunne fraskrive seg det dårlige ryktet. Uttalelser 

om «Chicago» er noe jeg også opptil flere ganger hører når jeg prater med informantene.  

Slettebakken er også et mye omtalt sted i avisartikler. De tar opp negative forhold på 

Slettebakken i bydel Årstad, særlig utfordringer med Slettebakken barneskole. Rektor ved 

skolen har tidligere uttalt seg om at hun tror norske foreldre velger å sende barna til andre 

skoler i nærheten. De frykter at dette skal skape ytterligere segregering av skolen, og at dette 

kan føre til samme tendenser som ved flere barneskoler i hovedstaden. I 2013 var hele 70% av 

en tredjeklasse ved Slettebakken skole fremmedspråklige, bare en av elevene var norsk 

(Bolstad & Løken, 2013, NRK). Det nevnes også at området er preget av forskjeller og 
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utfordringer med barnefattigdom, det er slik at et av fire barn er fattige (Gillesvik, 2019). Hele 

1650 barn og unge i bydelen Årstad som Slettebakken tilhører, lever under 

lavinntektsgrensen, dette viser seg å være en dobling siden 2005 (Gillesvik, 2019). 

Situasjonen vil uansett bære preg av hvordan mediebildet fremstiller situasjonen, ikke 

hvordan det nødvendigvis er i området. Dette er en av grunnene til selv å undersøke hvordan 

informantene i området opplever situasjonen der.  

1.4 Etnisk segregering  
 

Forskning på segregering startet i USA, og de fleste kjente bidragene kom fra Chicagoskolen. 

Chicagoskolen betegner den sosiologiske forskningen som ble gjort ved University of 

Chicago i mellomkrigstiden (Søholt, 2010). Særlig er skolen kjent for forskning basert på 

levekår, urbanisering, samspill mellom etniske grupper, kulturelle og sosiale lag. Sentral teori 

fra skolen om segregering hevdet at det var en sammenheng mellom bosetningsmønster av 

grupper og personer med samme og/eller forskjellig opphavsland og den sosiale 

assimileringsprosessen (Søholt, 2010).   

 

I Norge er slik segregering særlig utbredt i Oslo, der innvandrerbefolkningen er 

overrepresentert i flere kommuner på Østlandet (Søholt, 2010). Særlig arbeidsinnvandring 

bidrar til høy innvandrerbefolkning. Med tanke på etnisk segregasjon hadde 27% av 

befolkningen i Oslo i 2010 innvandrerbakgrunn. Mønsteret i etnisk segregering har vist seg å 

være endret med tanke på boforhold. På 1970- 80 tallet var det som regel 

innvandrerbefolkningen som bodde i dårlige boliger i Oslos indre øst (Bø, 1980 referert i 

Søholt, 2010).  Senere ser vi at utflytting fra Oslo indre øst til drabantbyene viser 

relokalisering av bosetningsmønstrene til innvandrerbefolkningen. Det finnes enda slik 

segregering da de har flyttet sammen som en gruppe eller flokk, men at denne flyttingen har 

ført til bedre boforhold for mange. En ser at mange nå eier boliger selv, at boligene er i bedre 

stand og at uteområdene er større. Dette forbedrer livssituasjonen betraktelig for mange 

(Søholt, 2010) 

 

Segregering kan være både frivillig eller påtvunget. Dersom den er påtvunget er det få andre 

muligheter enn å bo i området som andre med samme bakgrunn og da i området er preget av  

en høy innvandrerbefolkning. En annen faktor til at segregering kan være påtvunget er når 

sosiale forventninger spiller inn. Det vil si dersom slekt eller etniske miljø har så stor 
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betydning eller er såpass sterke at man sosialt opplever en slags tvang om å måtte bosette seg 

i områder hvor det bor mange med samme bakgrunn og opphavsland (Søholt, 2010). Frivillig 

segregering skjer dersom menneskene som bor i områdene preget av segregering er fornøyd 

med sin bosituasjon, det er et bra sted å bo ut i fra bolig , sosiale -og miljøkvaliteter. Dette er 

basert på hvor trygg man er i området og at man føler man har et nettverk i nærheten som får 

en til å føle seg akseptert og verdsatt (Søholt, 1994, 2010).  

 

1.5 Oppbygning 
 

I neste kapittel redegjør jeg litteratur og tidligere forskning som allerede finnes på 

segregering. I kapittel tre vil teori som representerer rammer for tolkning for min innsamlede 

data og analyse. Videre vil kapittel fire ta for seg metodiske overveielser, og hvordan jeg har 

gått frem i prosessen med å samle inn data til oppgaven. I kapittel fem vil første del av 

analysen bli presentert. Dette kapitlet tar for seg funn som er relatert til nettverks betydning 

for beboerne på Slettebakken, samt hvilken betydning kjønn har i denne sammenhengen. I 

kapittel seks vil den andre delen av analysen bli lagt frem. I denne delen av analysen vil funn 

som er relatert til sosioøkonomisk bakgrunn og sysselsetting bli presentert. Det blir redegjort 

for funn som henger sammen med arbeid, nedadgående sosial mobilitet og hvordan kjønn 

også har betydning for dette. I kapittel syv diskuteres det rundt de ulike funnene som kom 

frem i kapittel fem og seks. Denne delen vil diskuteres hvordan Slettebakken er lik og ulik fra 

Groruddalen, og hvilken betydning integrering har for boligsegregering,  

identitetsproblematikk blant de unge i området, samt hvordan det sees på kjønnsforskjellene i 

området. I oppgavens siste kapittel vil jeg se samle trådene og temaene som har blitt gjort 

rede for i analysen og komme med noen avsluttende betraktninger som kan være med på å gi 

svar på oppgavens problemstilling.  
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2. Tidligere forskning 
 

I bydel Årstad, nærmere bestemt, Slettebakken, forteller statistikken at innvandringen øker, 

samtidig som dette er et av områdene med flest sosialboliger i Bergen. Vi ser at antall 

flyktninger og asylsøkere som fordeles rundt om i norske kommuner hver år varierer etter hva 

som skjer rundt om i verden, som konflikter, krig og flyktningstrømmer (Tønnessen & 

Andersen, 2019). Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettet en bosettingsplan for flyktninger i 

1988 som omfattet ulike retningslinjer for bosettingsarbeidet som blant annet «retningslinjene 

er rask bosetting, bosetting nær familie og slekt, bygging av nasjonale/etniske grupper, 

hensyn til flyktningenes egne ønsker, bosetting til arbeid og utdanningsmuligheter, bosetting 

av personer med helseproblemer til kommuner med det nødvendige tilbud, og bosetting i 

forhold til kommunenes kompetanse i integreringsarbeid.» (Tønnesen & Andersen,2019, 

s.16). For å se på mål, strategier og tiltak for bedre integrering, tar også regjeringen for seg 

bokonsentrasjon av innvandre i byområder. Det har tidligere blitt undersøkt om 

bokonsentrasjon av innvandrer øker utfordringer når det kommer til integrering (Regjeringen, 

2011). Dokumentasjon på området viser ingen eller usikker effekt av slik bokonsentrasjon, 

men likevel indikerer andre undersøkelser at det kan være langt mer krevende å drive 

idrettslag, borettslag og andre offentlige organisasjoner i slike bo- områder med stor andel 

innvandrere fra Afrika og Asia (Regjeringen, 2011, s.20). «Dokumentasjonen som er 

gjennomgått viser at det er andre årsaker enn bokonsentrasjon som skaper utfordringene, bl.a. 

lav sysselsetting, lav ledighet, lav inntekt mv (Regjeringen, 2011, s.20).  

 

2. 1 Oslo og Groruddalen  
 

Vi ser stadig ny forskning fra hovedstaden mens lite forskning fra andre norske store byer. 

Det kan nok tenkes at dette er basert på befolkningstall og større skiller i Oslo enn andre 

steder i landet. Det vil uansett finnes skiller i befolkning og boligmønster i de andre store 

norske byene selv om disse kanskje ikke er like markante som i hovedstaden. Siden det 

foreligger lite forskning på de andre storbyene i Norge, vet vi lite om det. Innvandring vil 

prege de fleste steder i Norge. Mye forskning er basert på områder i Oslo som er preget av 

mye innvandring. Et område som spesielt trekkes frem i ulik forskning og litteratur er 

Groruddalen, men også generelt forskjeller i Oslo øst og vest. Oslo- ulikhetens by av Jørn 

Ljunggren, er en bok som nettopp tar opp dette med forskjeller i øst og vest. Spesielt pekes 
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det på hvordan Oslo er preget av en rekke former for sosial ulikhet, og at de da er sortert 

geografisk mellom øst og vest, samt at denne typen for segregering kan føre med seg 

konsekvenser for de som bor der (Friberg, 2017). Et viktig funn som Friberg(2017) påpeker i 

sin gjengivelse /analyse av boken, er at Oslos sosiogeografiske segregering ser ut til å øke 

(Friberg,2017). Norges forskningsråd kom også i 2010 ut med en forskning gjort på etniske 

minoriteters boplassering. I denne forskningsartikkelen brukes segregering for å analysere 

hvordan ulike kategorier av befolkningen fordeles innen et visst geografisk område i land og 

byer (Søholt,2010).  

 

Oslo er en av de byene i Norge med høyest andel innvandrerbefolkning, i 2010 lå den på 27% 

(Søholt,2010). Et sentralt funn er at innvandrerbefolkningen startet med å bosette fra indre øst 

til drabantbyene i ytre øst og nord. Blant annet drabantbyene I Groruddalen og Søndre 

Nordstrand. Samtidig sees det en nedgang i antall etnisk norske som bosettes i samme bydeler 

(Søholt,2010). Dette kan tyde på at i stedet for å gripe muligheten for å flytte til ulike bydeler 

i Oslo, har flyttingen skjedd sammen i en flokk (Søholt,2010). Groruddalen er spesielt preget 

av en befolkning fra ikke-vestlige land i Asia, Afrika, men også mye innvandring fra Europa. 

Det kan tyde på at de som bosetter seg i Groruddalen sjeldent flytter fra dette område. Et 

variert boligtilbud i bydelen kan være det som gjør at folk trives (Søholt,2010). Dette er funn 

som gjør det interessant å se på andre steder i landet, for å se om en finner samme mønster og 

hva som kanskje gjør at folk velger å bosette seg i disse områdene i byen. Familie og venner 

kan også tenkes å ha betydning for- eller være en forklaring på hvorfor de velger å bosette seg 

i området.   

 

I en Fafo rapport fra 2008, av Marjan Nadim, ser hun på hvordan Groruddalen skiller seg fra 

resten av byen. Noen av funnene i rapporten peker blant annet på at Groruddalen skiller seg 

negativt ut fra resten av Oslo når det kommer til sysselsetting og inntekt (Nadim,2008). 

Groruddalsatsningen er i likhet med Slettebakken-prosjektet, iverksatt fordi det var behov for 

å bedre miljø, øke livskvalitet, bedre levekår samt fremme god byutvikling (Nadim., 2008). 

Bedring av levekår vil ha en relativ vid betydning da levekår kan forstås på mange måter. 

Levekårsforskning ser som regel på objektivt målbare ressurser som inntekt, boligforhold, ens 

utdanning og helse (Nadim, 2008). Som Nadim (2008) presiserer kan statistikk gi oss 

indikasjon på status på arbeidsmarkedet, inntekt, utdanningsnivå og helsestatus, men dersom 

man ønsker å vite hvordan menneskene i området selv opplever sine livsforhold, må man 

spørre dem.  
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Spørreundersøkelsen ble gjort i forbindelse med Fafos levekårskartlegging i Oslo, for at 

beboerne i de ulike bydelene skulle få mulighet for å gi en egenvurdering av levekår. Der ble 

det blant annet avdekket at Groruddalen skiller seg fra resten av Oslo. Mer enn en tredjedel av 

beboerne i Groruddalen har selv innvandret eller er barn av foreldre som har innvandret til 

Norge. Innvandrer befolkning har for det meste ikke-vestlig bakgrunn. Groruddalen skiller 

seg også ut med tanke på utdanningsnivået i området som generelt er lavt (Nadim, 2008). 

Befolkningen vurderte også sin helse som dårligere enn ellers i Oslo, noe også statistikken 

kan tilsi. Når det kommer til personer i arbeid i området, har de en samlet svakere tilknytning 

til arbeidsmarkedet enn hva vi ser i resten av Oslo, mens et interessant funn er at den ikke-

vestlige innvandrerbefolkningen skiller seg ut fra dette mønsteret. Noe som går i hånd med 

svak tilknytning til arbeidsmarkedet er lavest gjennomsnittlige inntekt i Oslo, hvor mange er 

avhengig av støtte fra det offentlige (Nadim, 2008). Sett utenifra så ville en kanskje tro at 

befolkningen i Groruddalen ikke var veldig fornøyd med levekårene sine, men undersøkelsen 

forteller oss det stikk motsatte. Det virker som befolkningen i Groruddalen har det bra og at 

de ikke skiller seg ut fra hva resten av Oslo har svart på samme spørsmål. Det kommer 

imidlertid frem at de i større grad yter et ønske om et mer synlig politi i nærområdet selv om 

det kommer frem at de likevel har gode sosiale relasjoner og kontakt med andre i nærmiljøet 

(Nadim, 2008).  

  

Oslo er også byen med flest inntektsfattige i Norge. Et av fem barn generelt, og to av fem 

barn med innvandrerbakgrunn, lever lavinntektshushold (SSB, 2017, referert i Sletten, 2018). 

Det sees som nevnt tidligere også betydelige forskjeller i levekår og foreldres 

sosioøkonomiske status, i de ulike bydelene (Sletten, 2018). Bakgrunnen for å undersøke 

fattigdom blant ungdom er fordi ungdom med familier med begrensede økonomiske ressurser, 

må forholde seg til nærmiljøet sine forskjellige sosioøkonomiske sammensetninger. Dette er 

avhengig av om familien bor i velstående nabolag i vest eller mindre ressurssterke nabolag i 

øst (Sletten, 2018). En kan forvente at dette også vil være noe vi ser i flere store norske byer, 

som for eksempel Bergen.  

 

2. 2 Skandinavia 

De skandinaviske statene har innvandringshistorier med mange fellestrekk, men også 

ulikheter. Danmark, Sverige og Norge har alle vært utvandringsland i en lang periode, frem til 

arbeidsinnvandrere kom til Skandinavia på 60 og 70- tallet (Staver, Brekke, Søholt, 2019). 
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Innvandrerpopulasjonen var veldig varierende for alle tre landene. I Norge var det mest 

migranter fra Pakistan. Det var flest tyrkere som innvandret til Danmark og i Sverige kom det 

mange fra det tidligere Jugoslavia (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Etterhvert mottok alle tre 

landene en større andel innvandrere gjennom familie- og asylstrømmer. Sverige har vært det 

landet av de tre, med størst økning av innvandring, samt høyere antall asylsøknader enn de 

øvrige (Staver, Brekke, Søholt, 2019).  

En av begrunnelsene for at de skandinaviske landene ofte sammenlignes er på bakgrunn av 

deres mange likhetstrekk. Alle tre er stater med små, åpne økonomier med omfattende 

velferdsstater men som viser forskjeller i innvandringsregimene sine. Blant annet har 

Danmark en av Europas strengeste innvandrings- og integreringspolitikk, mens Sverige har 

blant de mest liberale (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Norge har hatt en slags midtposisjon i 

det hele, og hatt innflytelse fra begge land. Mange studier fokuserer derfor på Sverige og 

Danmark da de kan se ut som to motparter i forhold til innvandringspolitikken i landene.  

Sverige og Norge- ulike faktorer til boligsegregering 

Norge og Sverige blir ansett som like på mange områder, med tanke på vestlige verdier og 

holdninger, samtidig som de er ulike på andre områder. Norge har i likhet med Sverige en 

historie med områdebaserte politiske tiltak for å forbedre byer. Likheten baserer seg på Norge 

og Sveriges tilnærming til å møte utfordringer i spesielt utsatte områder, som er bygget på 

samarbeid mellom ulike ledd i regjeringen, ulike sektorer, husbanken og 

utlendingsdirektoratet (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Områdepolitikken har som mål å bedre 

miljø, boliger og levekår i spesifikke områder, for å gjøre disse mer attraktive for folk å bo i. 

Et sentralt prosjekt i Norge og Oslo har vært utviklingsprosjektene i Groruddalen, som kalles 

for Groruddalssatsningen (2007,2016), som dekket ulike områder i bydelen (Staver, Brekke, 

Søholt, 2019).  

 I Sverige fokuseres det på sosioøkonomisk segregering og ikke så mye på etnisk segregering, 

noe som gjør at politikken er rettet mot alle som bor og lever i vanskeligstilte områder og ikke 

bare innbyggere fra ulike etniske minoriteter (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Hvordan 

årsakene til segregering i Sverige forstås er basert på et bredt spekter av forskning med en 

sosiologisk forståelse av forskjellige faktorer og hvordan de påvirker hverandre. Denne 

forskningen belyser fem dimensjoner som segregering kan observeres på: bolig, utdanning, 

arbeidsmarked/sysselsetting, demokratisk deltakelse og kriminalitet (Staver, Brekke, Søholt, 
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2019). En av de viktigste årsakene til økende segregering som blir dratt frem i forskningen om 

Sverige, er økt økonomisk ulikhet. Man ser at husleier øker betydelig og kapitalgevinstene 

ligger øverst i inntektsfordelingen, mens inntektene i bunn har økt mye saktere (Staver, 

Brekke, Søholt, 2019). Boligmarkedet har vært veldig ujevt, som gjør at de som med lavere 

inntekt sliter mer og mer. Igjen vil dette ha betydning for at middel- og overklassen blir 

trukket økonomisk vekk fra de minst velstående. Et slikt klasseperspektiv, passer fint med det 

overordnede fokuset på sosioøkonomisk segregering i motsetning til etnisk segregering.  

Den norske integreringsstrategien inkluderer ikke en definisjon av politisk problem med 

segregering i urbane områder, men inneholder sentrale utfordringer som baserer seg på de 

store norske byene sine sammensatte velferdsproblemer. Lav sysselsetting og 

samfunnsdeltakelse, diskriminering og dårlig levestandard fungerer som en barriere for 

deltakelse i samfunnet (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Selv om områdepolitikk er lokalt 

tilpasset vil den ofte inneholde tiltak som ønsker å øke arbeidsdeltakelse, forbedre boliger, 

organisere møtepunkter og aktiviteter for beboerne samtidig som de ønsker å forbedre 

resultater i grunnskoleopplæringen som igjen kan redusere frafallsproblematikk i 

videregående skole. Dette kan videre føre til redusert kriminalitet og forbedret folkehelse 

(Staver, Brekke, Søholt, 2019).  

Selv om disse aspektene ikke er direkte knyttet til segregerte områder fremhever forskningen 

at barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektshusholdninger (Staver, 

Brekke, Søholt, 2019). Den fremhever også at innvandrere også ofte blir ofre for 

hatforbrytelser og diskriminering, overrepresentert i kriminalitetsstatistikken og at 

innvandrerfamilie har hyppigere kontakt med barnevernstjenester (Staver, Brekke, Søholt, 

2019). Disse aspektene inkludert lavere deltakelse i samfunnet, som kan ses i sammenheng 

med aspekter ved integreringsutfordringer den norske regjeringen ønsker å forstå, både 

innenfor og utenfor segregerte områder (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Det påpekes at Oslo er 

en av de raskest voksende byene i Europa, noe som fører med seg betydelig byutvikling. 

Komplekse utfordringer er et resultat av utviklingen av Oslo de siste 50 årene. Utviklingen 

bidrar til at enkelte boligområder har en gradvis forverring av nærmiljøet, blant annet vil 

prisforskjellene i boligmarkedet føre til en konsentrasjon av lavinntektshusholdninger i de 

mest utsatt områdene i Oslo (Staver, Brekke, Søholt, 2019).  

2. 3 Kvinner og menn, forskjeller i integrering 
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Ved å kaste lys over kjønnsperspektiv i sammenheng med boligsegregering, kan det kanskje  

komme frem faktorer som igjen kan vise til hvordan kjønnsforskjellen bidrar til slik 

segregering. Kjønn har kanskje en vesentlig rolle når det kommer til integrering, begrensning 

og opplevelser ved å bo i et boligsegregert område. Likestillingsbegrepet kommer særlig frem 

i politikken når det snakkes om minoritetskvinner. Likestillingsbegrepet politiske betydning 

er kontinuerlig i forandring (Bjartnes & Sørensen, 2019). Begrepet er nå utvidet til langt mer 

enn kjønn, det omfatter også etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne (Bråten & Thun, 

2013, referert i Bjartnes & Sørensen, 2019). Denne endringen ble blant annet til uttrykk etter 

at det ble en felle likestillings- og diskrimineringslovverk i 2018 (Bjartnes & Sørensen, 2019).  

 

I en analyse av norske partiprogrammer (Beret Bråten, 2013, referert i Bjarnes & Sørensen, 

2019) fra perioden 2009-2013 kom det frem at partiene har en flerdimensjonal tilnærming til 

likestillingspolitikk, men at denne var avgrenset til å omhandle minoritetskvinner og fokuserte 

på tre temaer som var tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og problemer knyttet til sysselsetting 

(Bjarnes & Sørensen, 2019). Minoritetskvinners arbeidsdeltakelse er særlig diskutert. I en 

studie om integrering, likestilling og lønnsarbeid kommer det til uttykk i stortingsmeldinger, 

utredninger og departementenes handlingsplaner har Trine Annfelt og Berit Gullikstad (2013) 

vist til at innvandrer kvinner framstilles som en bekymring og et problem. Dette gjør det føres 

tiltak som innebærer at det må tas grep for at innvandrerkvinnene skal inkluderes i 

arbeidslivet (Bjarnes & Sørensen, 2019). Dette understøttes også i en analyse av Anita 

Røysum (2016) ved å se på stortingsmeldingen «En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold 

og felleskap» (Meld. St, 6 2012-2013, Bjarnes & Sørensen, 2019). Røysum finner at 

kjønnslikestilling brukes for å få flere minoritetskvinner i arbeid. Hun mener også at dette 

fører til at minoritetskvinner på denne måten er underlagt en «frivillig» tvang til å arbeid, men 

en slags lovnad om å bli omfattet av begreper som likestilling og norskhet dersom de finner 

seg en jobb (Bjarnes & Sørensen, 2019). Vi kan derfor si at disse tidligere analysene forklarer 

og gir et bilde på norsk likestillingspolitikk der deres flerdimensjonale tilnærminger er rettet 

mot minoritetskvinner først og fremst (Bjarnes & Sørensen, 2019). 

 

En artikkel publisert av SSB viser markante forskjeller når det kommer til kvinner og menn 

som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Målet til politikerne er at 

70% av deltakerne er i arbeid eller utdanning innen et år etter endt program. Dette målet 

tilfredsstiller menn, men kvinner utgjør bare 50%  (Ernes, 2016). Årsaken til gapet mellom 

kvinner og menn kan skyldes en rekke faktorer. Kvinner ser ut til å være eldre enn menn når 
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introduksjonsprogrammet avsluttes (Ernes, 2016). Større andel av flyktningene er unge menn 

som kommer alene, mens kvinner ofte kommer i ettertid sammen med familie, samtidig som 

tidsbruk på introduksjonsprogrammet spiller en rolle (Ernes, 2016). Studier viser også at 

svært mange av de kvinnelige deltakerne er gravide eller har omsorg for barn i tiden der 

introduksjonsprogrammet foregår, som igjen kan påvirke for hvilke tilbud de får i forhold til 

menn. Det ser ut til at mange programrådgivere syntes det kunne bli problematisk å gi kvinner 

språk- eller arbeidspraksis, dersom de ville ha mye fravær på grunn av livssituasjonen (Ernes, 

2016). Introduksjonsprogrammet inneholdt derfor i hovedsak kun norskopplæring. Roller 

knyttes ofte opp til kjønn. Kvinner vil som regel alltid være assosiert med å være mødre og 

omsorgspersoner. Dette kan i noen tilfeller føre til at en blir hjemmeværende uten utdanning, 

arbeid og med mangel på sosial deltakelse i nærmiljøet -en av flere faktorer til at kvinner ofte 

føler seg, eller generelt er mindre integrert enn menn. Kulturelle faktorer har en vesentlig 

betydning når det kommer til hvordan kvinner plasseres i forhold til arbeidsoppgaver og 

ansvar i familien (Ernes, 2016). Alt som er nytt skal en tilpasse seg; som nabolag, venner, 

kultur, språk, barnehage og skole til barna. At barna skal bli akseptert i samfunnet og bli godt 

integrert kan føre til at fokus på egen integrering bortfaller. Kanskje frykt for å miste sin 

kulturelle tilknytning til hjemlandet også spiller en vesentlig rolle når det kommer til 

forskjeller i integrering blant kvinner og menn.  

 

2. 4 Bostedsvalg  

Søholt (2010) trekker i sin forskning frem to ting som kan gi indikasjoner for å forstå 

minoriteters boligsituasjon. Først stilles det spørsmål om hvordan den sosiokulturelle 

bakgrunnen kan ha innvirkning både negativt og positivt for tilpasning i boligmarkedet. Den 

andre faktoren som trekkes frem og stilles spørsmål ved er etniske nettverk og hvordan de kan 

dra nytte av disse (Søholt, 2010). Søholt (2010) viser til internasjonal forskning som peker på 

at minoriteter benytter seg av etniske nettverk og kanaler for å finne bolig (Sarre, Phillips & 

Skrellington, 1989; Farley, 1996; Teixeira & Murdie, 1997 ; Owuso, 1999, referert i Søholt, 

2010). Også i Søholts (2010) egen forskning ser en at nettverk er en viktig informasjonskilde 

for mange, når en studerer hushold med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn. Det kom 

frem at særlig de med etnisk norske i sine nettverk, fikk mer variert informasjon om bo 

muligheter, enn det de som var en del av litt mer lukkede nettverk fikk (Søholt, 2010). Dette 

førte også til at de med etnisk norske i nettverket valgte bolig utenfor minoritets tette nabolag. 

«Oppbygget etnisk kapital på gruppenivå har vist seg å ha betydning for hushold med samme 
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bakgrunn, fordi det spilte inn på hva slags ressurser som var tilgjengelige i nettverket. Med 

etnisk kapital menes da både sosiokulturell (utdanning, tid og interesse for å tilegne seg 

kunnskap om hvordan samfunnet fungerer) og sosioøkonomisk kapital (arbeid, inntekt, 

formue, inkl. boligformue og ekstraboliger)» (Søholt, 2007, 2010, s 23).  Ressuser på 

gruppenivå kan signalisere hvordan grupper har klart seg med tanke på etablering i Norge. 

Denne forskningen har vist at nettverk har fungert som et virkemiddel for å forbedre egen 

bosituasjon (Søholt, 2010).  

2.5 Oppsummering 
 

Jeg har i det foregående belyst ulike forskningsartikler som er basert på boligsegregering i 

Norge, men også andre steder i verden. Særlig nevnes Groruddalen i sammenhengen mellom 

etnisk boligsegregering og faktorer for dette i Norge. Blant annet skiller Groruddalen seg 

negativt ut i forhold til andre steder i Oslo ved at bydelen skårer lavt for inntekt og 

sysselsetting (Nadim, 2008). Videre viser forskning på Skandinavia at Norge, Sverige og 

Danmark har mange likhetstrekk men også ulikheter i integreringsregimet. Danmark har nok 

den strengeste innvandring- og integreringspolitikken, mens Sverige er mest liberal, Norge 

ligger en plass mellom disse (Staver, Brekke, Søholt, 2019). Forskjellene ligger mer i 

fokusområdene til de ulike landene. I forskningen fra Sverige fokuseres det mer på 

sosioøkonomisk segregering og ikke så stor grad i etnisk segregering. Kjønnsbasert forskning 

viser at innvandrerkvinner har en lavere fullføring på introduksjonsprogrammer enn det menn 

har. Dette vil medføre konsekvenser for sysselsettingen blant kvinner. Helt til slutt trekkes det 

frem faktorer som kan virke inn på minoriteters bosetningsvalg. Det viser seg at minoriteter 

kan benytte etniske norsk bekjentskaper til å finne seg bolig og boligområder, og at disse 

nettverkene er med på å gjøre det enklere for minoritetene å etablere seg i Norge (Søholt, 

2010).  
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3. Teoretiske perspektiver 
 

I det følgende kapitlet vil jeg tar for meg teori knyttet til mulige forklaringer på 

boligsegregering. Felles for mye forskning på feltet er å finne årsaker til hvorfor slik 

segregering oppstår, og hva som kan være forklaringen. Det som legges frem i dette kapitlet 

vil også være innledende til hva som tas opp i følgende analysekapittel. Bourdieus kapital 

begrep blir benyttet for å gi en mulig forklaring på hvorfor vi velger ulikt og hva som kan 

styre mulighetene våre i forhold til bosituasjon. Det vil videre i kapitlet ses på nettverk, 

sosioøkonomisk bakgrunn, politiske perspektiv med boligsegregering, assimilering, identitet 

og kultur, samt hvordan dette henger sammen med årsaker for boligsegregering. 

 

3.1 Bourdieus kapital begreper som forklaring for boligsegregering 

Bourdieus kapitalbegrep blir svært ofte referert til i sosiologien for å forklare ulike 

fenomener, som blant annet segregering i samfunnet. Særlig vil kapitalbegrepene være til 

nytte for å gi en indikasjon på hvorfor og hvordan boligsegregering oppstår. Kapitalbegrepene 

beskrives i tre ulike former, økonomisk, kulturell og sosial kapital. Kapitalbegrepene kan 

være til hjelp for å forstå̊ eller gi indikasjon om hvordan og hvorfor en bosetter seg i 

segregerte områder. Kapital begrepene brukes ofte i sammenheng med verdier og posisjoner i 

samfunnet for å symbolisere makt (Bourdieu, 2006). Kapital betegner ressurser aktører bruker 

for sosial interaksjon med andre (Collyer, Willis, Franklin, Harley & Short, 2015). Det er 

uansett viktig å kaste et kritisk blikk på de ulike kapitalene som forklaring og svar på 

boligsegregering. Dette vil være representativt for mange samtidig som det vil være lite 

representativt for andre.  

Den kulturelle kapitalen dreier seg om kulturkompetanse individer utvikler gjennom læring 

og sosialisering over tid i livet. Detter er noe som kan innarbeides gjennom livet via 

institusjoner som skole, bøker og kunnskap (Collyer, Willis, Franklin, Harley & Short, 2015). 

Kulturell kapital kan ikke tenkes å ha en direkte betydning for boligsegregering. Likevel vil 

den nok spille en vesentlig rolle for hvordan beboerne i boligsegregerte områder gjør det 

senere i livet med tanke på utdanning, skole og ambisjoner. Dette henger igjen sammen med 

den økonomiske og sosiale kapitalen som tenkes å ha særlig stor innvirkning for om en ender 

opp i boligsegregerte områder. Den økonomiske kapitalen forteller oss noe om 

forutsetningene for materielle goder og økonomien til mennesker. Bourdieu anser dette som 
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basen til alle andre typer kapital (Collyer, Willis, Franklin, Harley & Short, 2015). I 

boligsammenheng vil en ofte bosette seg på bakgrunn av sine økonomiske ressurser, samt at 

en kan ende opp i samme strøk som andre i samme situasjon. Sosial kapital er enkelt forklart 

ressurser som kan komme aktøren til gode ved å ha sosiale nettverk (Collyer, Willis, Franklin, 

Harley & Short, 2015). Sosiale nettverk kan være venner, familie og bekjente. Den sosial 

kapitalen opparbeides gjennom sosialt samspill med andre, noe som kan være manglende i 

segregerte området til andre grupper i samfunnet. Disse sosiale nettverkene vil kanskje føre til 

at en velger å bosette seg i samme områder som familie og venner der man føler seg tryggest 

og har størst tilhørighet til. Nettverk vil ha stor betydning for hvordan en gjør det i livet. 

Særlig vil nettverk og nærmiljø ha betydning, basert på hvem du kommer i kontakt med. Ved 

å bo i etnisk segregerte områder vil dette kunne sette begrensninger for hvem man kan nå ut 

til. Nettverk vil kunne påvirke arbeidssituasjonen din, bostedsvalg, integrering, og hvordan en 

forholder seg til egen kultur.  

3.2 Betydning av nettverk for bostedsvalg 

Som også Bourdieu beskriver med sosial kapital kan sosiale nettverk og bånd ha stor 

betydning for hvor en ender opp med tanke på migrasjon (Andersson, 1998). Sosiologer som 

Coleman og Bourdieu har primært vært interessert i hvordan enkeltindividers relasjoner til 

andre virker inn (Launglo, 2010). Dette dreier seg i hovedsak om nye immigranter 

(Andersson, 1998). For innvandrere med lengre opphold i landet vil valget om bosted baseres 

mer på opplevelser, minner, mentale kart og bredere kunnskap om institusjoner. Nettverk i 

ulike boligområder oppstår gjerne basert på uformell tillit og gjentakende sosial interaksjon 

med hverandre. Sosial kapital i kontekst med bostedsvalg er basert på interaksjon, felles 

normer og kollektive handlinger blant beboerne (Kleinhans, Priemus, Engbersen, 2007).  

Teori om sosial kapital hevder at det finnes to distinksjoner innen definisjonene av sosial 

kapital. Dette innebærer «bonding» («bånding») og «bridgeing» («brobygging») (Kleinhans, 

Priemus, Engbersen, 2007). «Bonding» referer til resurser som lages i de sterke sosiale 

båndene mellom individer som noen familiemedlemmer, nære venner og ulike typer etniske 

grupper. Sterke bånd er en stor kilde til emosjonell og materiell støtte (Kleinhans, Priemus, 

Engbersen, 2007). Dette kan være viktig når det kommer til lavinntekts- og ekskluderte 

samfunn. På andre siden kan nettverkene som oppstår ved «bonding» være så sterke at de kan 

ekskludere utenforstående fra nettverket og pålegge «kvelende» normer (Briggs, 1998; Portes, 

1998; referert i Kleinhans, Priemus, Engbersen, 2007). Hva «Bridging» innebærer er mindre 
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synlig. Dette vil inkluderer nettverk som er venner av venner eller kollegaer. «Bridging» vil 

kunne hjelpe mennesker med å ha en fot innenfor arenaer som kan gi tilgang til muligheter og 

ressurser innen andre sosiale nettverk enn deres eget (Kleinhans, Priemus, Engbersen, 2007).  

Med utgangspunkt i det foregående kan nabolag inneholde ulike former for sosial kapital, som 

blant annet «bonding» og «bridging». På denne måten kan dette føre til beslutninger om 

foretrukne nabolag og områder. Nabolagets beboere vil møtes «tilfeldig» i gatene, lekeplasser 

og i nabolagets fasiliteter som butikker og kommunale møteplasser. Dette vil føre til en form 

for gjensidig avhengighet, som er skjult i den grad at beboerne samhandler fredelig med 

hverandre og lykkes med å opprettholde felles normer og tillit (Kleinhans, Priemus, 

Engbersen, 2007). På den andre siden vil dette kunne merkes negativt dersom det oppstår 

uenigheter i nabolaget. Dette vil igjen ha påvirkning på hvorfor man velger nabolag som ser 

ut til å ha «like» normer og verdier som en selv.  

3.3 Sosioøkonomisk bakgrunn- årsak til boligsegregering 
 

Mye tyder på at tidligere forskning på boligsegregering er ulik etter hvor i verden en befinner 

seg. Noen steder vil slik segregering komme tydeligere frem i bildet. En faktor som definitivt 

er gjentagende i flere forskningsarbeid er sosioøkonomisk bakgrunn som årsak for 

boligsegregering. Migrasjon fra Midtøsten, Nord Afrika, Mexico og Sentral Amerika, har 

endrer strukturen i flere byer i store deler av Europa og Nord Amerika, samtidig som vi ser at 

migrasjon fra Asia har samme innvirkning på Australia og New Zealand (Clark, 2015). 

Endringer i segregering påvirkes og varieres av etniske grupper og byregioner. Årsaken til 

boligsegregeringen varierer med en rekke dimensjoner som inkluderer alder, sosioøkonomisk 

status og etnisitet (Iceland & Wilkes, 2006). To ulike teorier som tas opp i Iceland og Wilkes 

(2006) artikkel er først og fremst «The spatial assimilation theory» for å studere immigranter 

sine boligmønster. Denne teorien tar utgangspunkt i ulikheter i sosioøkonomisk status og 

kultur blant ulike etniske grupper, der de sammen skaper mønster for segregering (Iceland & 

Wilkes, 2006). Minoriteter har kanskje ikke råd til å bo i strøk der majoriteten bor. I  

motsetning til den første teorien er den andre «the place stratification perspective» fokusert på 

hvordan diskriminering former boligsegregering. For eksempel er den lange historien om 

behandlingen av afroamerikanere et viktig innspill til og grunnlag for denne teorien (Iceland 

& Wilkes, 2006).  
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Store deler av nyere forskning er basert på USA, der det forskes på hvite og afro-amerikanske 

nabolag. Studier konkluderer med at amerikanske byer ikke lenger lever med det som før 

omtaltes som hvite-nabolag (Clark, 2015). Vi ser likevel at det er migrasjon som endrer 

mønster i mangfold. Diskriminering blir også tatt i betraktning når spørsmål om 

boligsegregering reises, da i forhold til hvor immigranter valgte å bosette seg. Dette vil 

fortsatt være et spørsmål som diskuteres med tanke på forskning, men det åpenbare i 

forskning er at etniske preferanser og sosioøkonomisk status spiller en rolle med tanke på å 

skape boligseperasjoner (Clark, 2015). Et mønster som ser ut til å gå igjen i USA og som også 

kan være en faktor til boligsegregering i Norge er den preferansen latinamerikanske og 

asiatiske mennesker har for å bo i områder der deres landbakgrunn overrepresentert (Clark, 

2015 & Iceland, Wilkes, 2016). Samtidig er afroamerikanerne, latinamerikanerne og asiatiske 

mer sannsynlige til å utrykke behovet for å bo i områder med majoritetsbefolkningen. Etnisk 

segregering ser ut til å ha begynt å avta i flere deler av Amerika, samtidig som segregering 

basert på familiens inntekt har økt i samme periode (Clark, 2015). Forskningen sier uansett at 

sosioøkonomiske ulikheter mellom ulike etnisiteter spiller en stor rolle for bolig mønster som 

vi ser i dag (Iceland & Wilkes, 2006). Bakgrunnen for å se på USA når det gjelder 

boligsegregering er fordi skillene der er mye mer markante enn de skillene vi vil finne i for 

eksempel Skandinavia.  

 

Sosioøkonomisk status i Norge 

 

I Oslo ser vi at bosetningsmønster blant innvandrere henger sammen med det tradisjonelle 

øst-vest skillet etter sosioøkonomisk status (Sletten, 2018). Oslo som mange andre av de store 

norske byene, har en relativt stor andel innvandrere i noen boligområder. Samtidig med dette 

er også barn med innvandrerbakgrunn svært overrepresentert i lavinntektsgruppen (Sletten, 

2018). Nabolagseffekt blant barn og unge handler ofte om hvordan bosted kan påvirke 

livssjanser og muligheter i fremtiden (Sletten, 2018). At nabolagseffekter har moderat 

påvirkning på utdanning, arbeidsmarked og inntekt er dokumentert atskillige ganger i studier 

(Sletten, 2018). Som vist i mange studier er det å ha barn som vokser opp i nabolag, uansett 

bakgrunn, noe som gir lavere mobilitet når det kommer til utdanning og økonomi i når de blir 

voksene (Sletten 2018). En annen studie viser motsatt effekt i et nabolag med bare høy 

sosioøkonomisk bakgrunn. Dersom en stor andel av nabolaget består av overklasseforeldre, 

vil barn i nærmiljøet også ha større sannsynlighet for å ta høyere utdanning (Sletten, 2018). 
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Innvandrerne overrepresenterte også lavinntektsgruppen, men likevel viser en studie at de 

ikke opplevde familien som fattig (Hansen, 2010, referert i Sletten, 2018).  

 

3.4 Segregering sett i et politisk perspektiv 
 

Regjeringen jobber stadig med strategier for å bedre integreringen i samfunnet i Norge, noe 

som da også vil påvirke segregering. I regjeringens integreringsstrategi for 2019-2022, vil det 

fokuseres på at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv, for å kunne leve 

og bo i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2019). Et av hovedproblemene vi står ved nå er lav 

sysselsetting og kompetansegapet dette medbringer. Det kommer frem at det er særlig 

flyktninger og kvinner som står utenfor arbeidslivet. Lav sysselsetting blant innvandrere 

kommer i hovedsak av mangel på å fylle de formelle kravene som en finner i det norske 

arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet, 2019). I en pressemelding fra 

regjeringen/kunnskapsdepartementet fra 2018 kommer det frem at nesten fem av ti mener det 

går dårlig med tanke på integrering av innvandrere (Kunnskapsdepartementet, 2018). Målet 

med integreringen er å få norskopplæring, dermed muligheter for utdanning, arbeid og bli en 

del av samfunnet en lever i. Kunnskaps-og integreringsminister, Jan Tore Sanner forteller 

også at svært mange innvandrere står utenfor arbeidslivet, da særlig kvinner 

(Kunnskapsdepartementet, 2018).  

 

Det er ikke bare den generelle integreringen i forhold til norskopplæring og utdanning som 

kan gjøre en forskjell, men det å ha fokus på hverdagsintegrering kan også gjøre en forskjell. 

Dette vil føre til motvirkning av segregering ved å fremme felles møteplasser og innvandreres 

forståelse av normer og regler i det norske samfunnet. Dette mener regjeringen vil føre til økt 

tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet (Kunnskapsdepartementet, 2019). Regjeringen 

arbeider også med å forbedre bosettingsordninger for nyankomne. Dette jobbes med for å 

forhindre etnisk segregering og tilrettelegge for at flere nyankomne flykninger og innvandrere 

kommer ut i jobb. I regjeringens integreringsstrategi for 2019- 2022 kommer det frem at de 

ønsker å motvirke segregering og fremme integrering i det norske samfunnet ved å ikke 

bosette nyankomne flykninger i områder med høy andel innvandrerbefolkning. Staten bidrar 

til områdesatsninger i blant annet Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger for å 

bedre levekår og integrering gjennom sysselsetting, bedre bo- og nærmiljø, ved å skape 
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møteplasser og ulike kulturaktiviteter, redusere kriminalitet etc. Om slik tiltak som iverksettes 

viser igjen blant beboerne i segregerte områder, vil være interessant å se på.  

 

3.5 Assimilering; motsetning til segregering 
 

I akademisk språkbruk blir det ofte gjort et skille mellom integrering, segregering og 

assimilering. Assimilering inkluderer både den kulturelle og sosiale endringen ved 

innvandring i motsetning til integrering som er et begrenset begrep. Assimilering refererer til 

prosesser som gjør at deler av en gruppe med innvandrerbakgrunn, spesielt andre- og tredje 

generasjon, i stor grad blir lik majoritetsbefolkningen (Alba & Foner, 2015). Dette kan for 

eksempel innebære at innvandrere endrer kultur og religion ved å gifte seg med noen fra 

majoritetsbefolkningen, og dermed mister sine gamle tilknytninger (Alba & Foner, 2015). 

Knyttet opp til boligsegregering kan assimilering være nyttig for at innvandrere skal ha like 

muligheter og tilgang til samme ressurser som majoritetsbefolkningen har (Alba & Foner, 

2015). Integrering omhandler også noen av dimensjonene som er kritiske i forhold til 

konseptet assimilering, men den siste inkluderer i tillegg dimensjoner for andre mulige 

faktorer og endringer. Med assimilering kan det tenkes at det sosiale skillet mellom 

innvandrere og majoriteten vil svekkes og muligens hviskes helt ut, da vil alle assosieres med 

majoritetsbefolkningen (Alba & Foner, 2015).  

 

Samtidig kan assimilering være en svært påtvungen prosess, som ikke gir rom for ulikheter. 

Forståelsen av begrepet assimilering har i Norge vært et negativt ladet ord. Dette har vært i 

forbindelse med tidligere tiders tvangspolitikk og undertrykkelse av minoriteter (Friberg & 

Midtbøen, 2017). «Særlig Milton Gordon (1964) ble en eksponert for det som etter hvert ble 

det «kanoniserte» assimileringsbegrepet: En uunngåelig, lineær prosess der innvandrere 

gradvis tok til seg den anglosaksiske «kjernekulturen». Denne forståelsen av assimilering 

møtte etter hvert økende kritikk for å være normativ og etnosentrisk, og for å formidle naive 

forestillinger om forhold mellom makt, kultur og strukturelle forhold» (Friberg & Midtbøen, 

2017, s.7). I tiårene etterpå var det begreper som heller fremmet likestilling og frigjøring av 

minoriteter som multikulturalisme, mangfold og motstand som var i fokus (Friberg & 

Midtbøen,2017). Assimilering kan også føre til at det spres mer fremmedfrykt dersom vi ikke 

får innspill fra andre land og kulturer gjennom samfunnet. Samtidig kan boligsegregering 

være problematisk når det kommer til integrering og assimilering for voksne innvandrere. 
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Assimilering kan sies å være kontraster av segregering, da dette heller vil føre til at grupper 

innenfor for et spesifikt et område i mindre grad beholder sin egenart. Integrering og 

assimilering vil være ulikt ved det at om man er godt integrert kan man fremdeles beholde det 

kulturelle, verdier og det tradisjonelle med kulturen fra hjemlandet, og samtidig adoptere inn 

norske verdier. Assimilering vil være å miste alt som tilhører sitt hjemland og kun adoptere 

det som er en del av sitt nye samfunn. Å bevare kulturen fra hjemlandet samtidig som en tar 

kulturelle tradisjoner fra Norge, gjør at et flerkulturelt samfunn blir til. Dette vil føre til at nye 

samfunnsmessige fenomener blir til og at kultur blir viktig å diskutere i 

integreringspolitikken. Særlig kultur, kjønn og identitet.  

 

3.6 Identitet og kultur 
 

Etniske minoriteter i Norge har historisk vært få med unntak av samefolket. Norges stabilitet, 

sikkerhet og velferdssystem gjør det til et attraktivt land for immigranter til tross for det kalde 

klimaet (Eriksen, 2013). Debatter om integrering, innvandringspolitikk, multikulturalisme og 

nasjonal identitet har florert mye i Norge de siste årene. Politikerne har i hovedsak fokusert på 

å forbedre utdanningsresultater og forhindre diskriminering. Bekymring har vært knyttet til 

økning i segregering av boliger, særlig i Oslo-regionen der majoriteten av Norges innvandrer 

bor (Eriksen, 2013). Historisk har Norge vært veldig kulturelt homogent land, men står nå 

ovenfor utfordringer med å tilpasse seg det økende mangfoldet. Kultur kan defineres på 

mange ulike måter, noe Gullestad (1989) refererer til. Blant annet «kultur som livsform». 

Dette innebærer forhold til sosiale skikker, normer, verdier og trossystemer. Dette vil igjen 

påvirke handlinger i livet (Gullestad, 1989). Førstegenerasjonsinnvandrere har ofte et dypt 

integrert forhold til sine hjemlands kultur og tradisjoner, mens deres barn vil ha et helt annen 

forhold til både foreldres -og den norske kulturen (Kaya, 2014). Ved å vokse opp med en slik 

dobbel kulturell tilhørighet, kan påvirke identitetshåndteringen deres på ulike måter 

(Kaya,2014). Det finnes flere teorier om hva identitet er, blant annet finnes det to motsatte 

teoridefinisjoner. Den første innebærer identitet at nærmest er medfødt og nokså uforanderlig, 

og vil kunne ha lite påvirkning av ytre forhold (Kaya, 2014). Den andre går ut på at identitet 

er dynamisk og kan endres og utvikles over tid (Eriksen, 2004; Anderson, 1991; Barth 1969; 

Mead, 1934, referert i Kaya,2014).  
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For å gi solidaritet og samhold blant de forskjellige innbyggere bør det i følge Eriksen (2013) 

bli gjort en del tiltak. Noen av disse tiltakene innebærer blant annet å sikre at alle medlemmer 

av samfunnet blir behandlet rettferdig slik at dette kan styrke følelsen av delt tilhørighet. 

Videre å fremme mangfold innenfor en ramme av norske verdier. Det er viktig å skape et 

skille mellom sosial integrasjon og kulturell assimilering. En nasjonal identitet bør ikke først 

og fremst være basert på etnisk identitet, den må fremstå som troverdig for alle innbyggere, 

ikke minst for minoriteter (Eriksen, 2013). Det er også viktig å hindre diskriminering. Etnisk 

segregering i arbeidsmarkedet må diskuteres mener Eriksen (2013). Etniske 

minoritetsungdommer er allerede godt representert i høyere utdanning, men 

diskrimineringslover må brukes for å forhindre ulikt utfall for dem og majoritetsbefolkningen. 

 

3.7 Årsaker til og påvirkninger for etnisk segregering 
 

Det kan være mange faktorer som spiller inn for bostedsvalg. Bourdieus kapital begrep 

benyttes i mange sosiologiske forskningsarbeid for å forklare ulike samfunnsrelaterte 

fenomener. Kapital begrepene kommer tydelig frem for å forklare ulike livssituasjoner som 

igjen vil påvirke hvor en bosetter seg. Nettverk eller sosial kapital vil ha en vesentlig 

betydning for bostedsvalg. Sosioøkonomisk status vil også være med på å underbygge sosial 

og økonomisk kapital som forklaring på boligsegregering ved å se på samspillet mellom det 

sosiale og økonomiske. Politiske perspektiver på boligsegregering forklarer hva en tenker må 

gjøres for å unngå at nyankomne havner i områder preget av mye innvandring. Et begrep for å 

forklare hva som også kan være bra med å plassere innvandrere i samme områder eller som 

kan gi en motsetning til begrepet segregering er assimilering. Dette vil også være en faktor til 

at boligsegregering forekommer, nettopp for å beholde sin identitet fra hjemlandet, ved å 

plassere seg i flerkulturelle områder. Sammenhengen mellom identitet og kultur vil også ha 

betydning for individer i segregerte områder, da forhold til hjemlandets kultur og tradisjoner 

sitter dypt integrert. Dette kan være en vanskelig situasjon for barn av 

førstegenerasjonsinnvandrere, da de vokser opp med dobbel tilhørighet. Dette kan igjen være 

med på å påvirke integreringen til innvandrerne.  
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4. Metodisk tilnærming 
 

I dette kapittelet vil det bli sett på de metodologiske aspektene ved oppgaven. Det vil bli lagt 

frem hvordan jeg har gått frem for å samle inn dataene som blir lagt frem i analysekapittelet. 

Datamaterialet i oppgaven er basert på kvalitativ forskningsmetode, selv om jeg også kunne 

benyttet meg av kvantitativ metode. Ønsket mitt var å få innblikk i informantenes opplevelser 

rundt å bo i området Slettebakken sett i et kjønnsperspektiv, med både kvinnelige og 

mannlige informanter. For å få tilgang til denne informasjonen, var det nødvendig å komme 

noe tettere på informantene, enn det statistikk kunne si om situasjonen. Målet var å få detaljert 

informasjon om opplevelser og holdningene til informantene. Jeg tok derfor en beslutning om 

at kvalitativ metode var foretrukket for å se på denne problemstillingen.  

 

Valg av kvalitativ eller kvantitativ metode avhenger av hva som skal undersøkes. Når vi 

snakker om kvalitativ forskningsmetode betyr dette at man som regel interesserer seg for 

hvordan noe gjøres, sies, oppleves, fremstår eller utvikles (Brinkmann, Tanggaard, 2010). I 

motsetning til kvalitativ forskningsmetode er kvantitativ metode brukt for å finne ut noe om 

hvor mye det er av noe, altså beskrive egenskaper i for eksempel en tallverdi slik at dette kan 

bearbeides statistisk (Brinkmann, Tanggard, 2010). Det er derfor mer fruktbart å benytte seg 

av kvalitativ metode når ønsket mitt er at deltakerne skulle dele sine historier og oppfatninger 

av området. Kvalitativ forskning vil klargjøre fenomeners egenskaper og karakterer 

(Widerberg, 2001). Forskning vektlegger den sosialt konstruerte kunnskapen fra 

virkeligheten. Med denne undesøkelsen er ønsket å få en dypere forståelse av fenomenet 

«etnisk boligsegregering».  

 

4.1 Forskningsdesign 
 

Forskningsstrategi er svært sentralt i samtlige forskningsprosjekt da det vil få innvirkning på 

hvordan forskningen vil foregå. Blaikie og Priest forklarer fire ulike forskningsstrategier: 

induktiv, deduktiv, retroduktiv og abduktiv (Blaikie & Priest, 2019). Den abduktive 

forskningsstrategien skiller seg ut ved at den kan både besvare «hva» og «hvorfor»- spørsmål 

(Blaikie & Priest, 2019). Uansett vil den forklare «hvorfor»-spørsmålet til å produsere 

forståelse fremfor forklaring. Målet er å bygge teorier som er hentet fra sosiale aktørers språk, 

meninger i deres egen hverdag (Blaikie & Priest, 2019). Det som særpreger den abduktive 
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forskningsstrategien er nettopp at den inkorporerer aktørens meninger, tolkninger og motiver 

(Blaikie & Priest, 2019). For å komme frem til hvilken forskningsstrategi som er best egnet, 

vil dette være avhengig av hva forskningsspørsmålet fokuserer på. Med tanke på 

forskningsspørsmålet som skal besvares i min oppgave, vil en abduktiv tilnærming være best 

egnet, da mitt mål er å undersøke hvordan aktører opplever å bo i et segregert område i 

Bergen. Strategien vil da gi meg springbrett til å se på informantenes meninger og tolkninger 

knyttet til problemstillingen. I og med at jeg ønsker å se på individenes opplevelser rundt 

emnet vil en abduktiv strategi være bedre egnet enn noen av de andre forskningsstrategiene 

som er nevnt over.  

 

Ved å bruke en slik tilnærming som forskningsstrategi, er det viktig å understreke at 

informantenes meninger og holdninger som kom frem i intervjuene kan endres etter noen år 

eller etter at denne oppgaven publiseres. Menneskers holdninger og meninger vil stadig være i 

forandring, noe som også vil gjøre at alt som kommer frem i denne oppgaven ikke 

nødvendigvis trenger å være informantenes meninger eller holdninger til ting i ettertid av 

intervjuene. Gjennom intervjuene ble jeg gjort oppmerksom på endringer i holdninger og 

verdier informantene hadde. Dette dreide seg om holdninger og verdier som har vært i 

endring etter at informantene har flyttet til Norge. Informantene fortalte om kulturforskjeller 

som gjorde at deres tankesett og verdier delvis har vært i endring på bakgrunn av hvilket 

tankesett nordmenn hadde.  

 

4.2 Gjennomføring av intervjuene 
 

Forskningsintervju vil være det beste alternativet, da ønsket var å forstå̊ verden sett fra 

intervjupersonenes synspunkt (Kvale & Brinkmann, 2015). Forskningsintervju er en metode 

som på en oversiktlig måte kan få frem aspekter og forståelse av et emnet (Kvale & 

Brikmann, 2015). For å samle inn de data som trengtes for å svare på problemstillingen, ble 

det brukt individuelle semi-strukturerte intervjuer der det foregikk en til en samtale mellom 

meg og informantene. Som regel bruker man i intervjusammenheng en eller annen form for 

lydopptak (Tjora, 2017). Dette gjorde at jeg fikk med seg det som blir sagt, det ble god flyt, 

samt at jeg kunne spørre oppfølgingsspørsmål til det som ble nevnt i samtalen. Før 

intervjuene, ble det informert og spurt informantene om det var greit at det ble tatt opptak av 

intervjuene. Det ble også informert om hvordan opptakene ville brukes og når de ville slettes. 
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Under intervjuene oppfattet jeg ingen av informantene som forstyrret av selve opptakeren, 

eller at dette satte begrensning for hva som ble sagt. En annen intervjumetode som ble vurdert 

før prosjektets start var fokusgrupper. Dette var for å kunne høre og la informantene diskutere 

ulike temaer som jeg var interessert i å høre deres meninger om. Likevel var dette en metode 

som også kunne gjøre noen mer synlige enn andre ved at noen kanskje var mer snakkesalige. I 

tillegg ville en fokusgruppe kanskje eksponert noen informanter mer enn de ønsket. På 

bakgrunn av dette mente jeg at individuelle en til en samtaler var bedre for å få svar på min 

problemstilling, der det var rom for å la informantene snakke med meg alene. Lydopptakene 

ble transkribert og slettet ved prosjektet slutt. Ved å ta lydopptak ville jeg også ha muligheten 

til å være mer til stede under intervjuet slik at informantene kanskje følte seg mer komfortable 

i situasjonen. Min rolle før intervjusettingen har vesentlig betydning for resultatene jeg stod 

igjen med til slutt. Det var viktig for meg å presisere for informantene at denne forskningen 

heller ikke fokuserte på områdeløft eller diverse knyttet til å «hjelpe» informantene, selv om 

ingen av de som stilte opp til intervju utrykket at det var derfor de stilte opp i prosjektet.   

 

4.3 Innsamling av data   
 

Vi skiller mellom primær og sekundærdata når det kommer til innsamling av data. 

Primærdata er data som er samlet inn for mitt formål og for å best mulig svare på 

problemstillingen min. I hovedsak er det blitt utført en primærundersøkelse i form av intervju 

der jeg selv samler inn data. Sekundærdata er generelt data som allerede er samlet inn av 

andre for andres formål og forskning enn å ha en intensjon om kunne besvare min 

problemstilling. Sekundærdata vil bli benyttet for å kunne knytte tidligere forskning og teori 

opp til mine funn for å sammenligne og se på likheter og forskjeller i oppgaven. Dette har blitt 

gjort for å se hva som allerede foreligger på temaet, samt se på årsaker til boligsegregering.  

 

Gjennom ni intervjuer ønsket jeg at de ikke-vestlige informantene fra Slettebakken skulle 

besvare ulike temaer gjennom forskningsspørsmålet mitt: 

 

Hvordan forstå boligsegregering ut i fra ikke-vestlige beboeres opplevelse av å bo i et 

segregert område. Det settes i oppgaven spesielt fokus på faktorer som nettverk, 

sosioøkonomisk status og sysselsetting.  

Hvordan virker kjønnsforskjeller inn? 
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Først var det ønskelig å sette fokus på beskrivelser av eller begrunnelse for bostedsvalg, samt 

bakgrunn til informantene. Deretter ville jeg fokusere på hvordan informantene selv så på 

fremtidsplaner og hvordan de så på deres muligheter til å oppnå det de ønsker videre i livet. 

Intervjuguiden ble delt inn i ulike temaer med tanke på hvilken analysemetode som jeg skulle 

benytte senere.  

 

Det ble utført semi-strukturerte intervjuer på alt fra 30 minutter til en times tid, varierende 

med hvor mye informanten hadde å fortelle. Hovedmålet med å ha semi-strukturerte 

intervjuer var å skape frie og trygge samtaler med informanten, rundt spesifikke temaer 

gjennom intervjuguiden. Ved å skape en avslappet stemning rundt intervju settingen, samt ha 

en noenlunde romslig tidsramme, ville det være mer sannsynlig at informantene følte seg 

tryggere i situasjonen og til å reflektere over temaene som ble tatt opp (Tjora, 2017). Ved at 

det i intervjusammenhengen ble benyttet åpne spørsmål, hadde informanten mulighet til å 

fortelle så mye som de ønsket. Vi benytter som regel semi-strukturerte intervjuer når man vil 

få frem meninger, holdninger og erfaringer (Tjora, 2017). Hovedmålet med undersøkelsen 

min var å få frem meninger sett fra informantens perspektiv. Det var viktig for meg å skape en 

trygg og avslappet atmosfære for informantene noe som jeg tror kan ha påvirket flere av 

informantene positivt i form av å fortelle om mer personlige erfaringer om flukt fra hjemland 

etc. Jeg la merke til at noen av informantene var ikke like pratsomme som andre, og at noen 

kanskje virket litt redd for å si noe feil. Dette gikk over ganske rask hos de aller fleste, men 

jeg merket særlig med et av intervjuene at det kunne virke som hun var redd for å trø feil.  

 

Utvalget 

 

Da jeg startet med prosjektet hadde jeg en tanke om at det kunne bli vanskelig å finne 

informanter da jeg verken er oppvokst i Bergen eller har svært mange kontakter i der, og 

heller ingen kontakter i området, Slettebakken. Tanken om at det kunne bli vanskelig å finne 

informanter stemte bra. Jeg prøvde i lang tid før feltarbeidet å kontakte bedrifter og 

organisasjoner som kunne ha kontakter i området, som videre kunne ledet meg til mulige 

informanter. Dette kunne bli vanskelig med tanke på personvern og deres begrensninger til å 

gi meg informasjon. Til slutt gikk jeg selv litt rundt i området med et skriv om prosjektet og 

fikk endelig tak i min første informant som ønsket å stille opp. Når jeg fikk tak i første 

informant ble det litt lysere i enden av tunellen da jeg fra starten av syntes at snøballmetoden 
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(Tjora, 2017) var en god og ønskelig metode å benytte seg av for å rekruttere informanter. Jeg 

ga derfor ut informasjonsskriv til informantene slik at de kunne ta kontakt med sine bekjente i 

området, slik at de kunne ta kontakt med meg igjen dersom de var interessert i å delta i 

prosjektet. Det er ingen selvfølge at informantene ønsker å bidra videre med å spre 

informasjon om prosjektet, for å hjelpe med å rekruttere flere informanter. Selv satt jeg veldig 

stor pris på den hjelpen jeg fikk til dette. Da jeg også skulle fokusere på kjønn gjennom 

intervjuene, var dette noe jeg måtte se etterhvert som informantene tok kontakt. Selv om jeg 

endte opp med et skeivt utvalg i forhold til kjønn, kunne dette likevel gi en indikator på 

situasjonen blant kvinner og menn i form av synlighet i nærområdet. Imidlertid kan det være 

en rekke utfordringer med å benytte seg av denne metoden. Blant annet som nevnt tidligere, 

tilgang på førstekontakt som kan lede videre til nye informanter. Den andre utfordringen med 

å benytte seg av denne metoden vil være som Tjora selv skriver: «Den etiske utfordringen 

knyttet til at opplysninger om aktuelle deltakere vil kunne avdekkes uten at disse selv ønsker 

det, gjennom eksisterende deltakeres nominering, er ikke ubetydelig» (Tjora, 2017, s.136). 

Dette kunne vært problematisk for min oppgave, men på bakgrunn av at jeg valgte å benytte 

meg av to ulike «start» kontaktpersoner som ikke hadde noe med hverandre å gjøre, var 

tanken at dette ville minimere sannsynligheten for at informantene hadde mulighet for å 

gjenkjenne hverandre.  

 

Utvalget mitt består av seks menn og tre kvinner. Jeg kunne sett på problemstillingen ved å 

kun ha mannlige eller bare kvinnelige informanter, men ønsket at begge kjønn skulle kunne 

fortelle deres historie. De fleste informantene hadde innvandrerbakgrunn og hadde selv 

innvandret eller flyktet til Norge. En av informantene var norskfødt av innvandrere.  

Alle intervjuene ble holdt ansikt til ansikt, utenom et av intervjuene som ble holdt på Skype. 

Ved å ha dette intervjuet på videosamtale i stede for telefon gjorde det situasjonen litt lettere 

med tanke på kroppsspråk og ansiktuttrykk. Det oppsto heller ingen tekniske problemer 

underveis i intervjuet. Resterende intervjuer ble holdt rundt på ulike kafeer, eller andre steder 

der informantene følte seg komfortable. Jeg opplevde aldri at informantene syntes det var 

ubehagelig å ha intervjuene ute blant andre folk, eller at dette satt en begrensning for hva de 

ønsket å fortelle meg.  

 

4.4 Intervjuguide 
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Intervjuguiden (se vedlegg B) ble brukt som en slags veiledning for meg selv i 

intervjusammenhengen for å indikere hvilke temaer og spørsmål som ble ansett som relevant 

for å besvare forskningsspørsmålet mitt. Selve intervjuguiden delte jeg først inn i ulike 

kategorier for så ha ulike underspørsmål som kunne være relevant å se på. Noen spørsmål ble 

tatt med for å ha andre mulige vinklinger på oppgaven åpen, samtidig som hovedmålet var å 

besvare den midlertidige problemstillingen som ble satt før intervjuet. Utformingen av 

intervjuguiden startet med at det først ble utformet en midlertidig problemstilling. 

Spørsmålene i en intervjuguide i kvalitativ metode kan være stikkordspreget men også 

fullstendig utformet (Tjora, 2017).  Jeg valgte en mellomting ved å utforme noen spørsmål 

men også stille oppfølgingsspørsmål i forhold til hvilket tema som ble snakket om. Videre 

måtte jeg se på hva jeg ønsket å få ut av intervjuene, og hva jeg ønsket svar på. Intervjuguiden 

ble delt opp i fem ulike deler. Først ble det laget en oppvarmingsdel eller en åpningsdel som 

inneholdt spørsmål knyttet til informantenes bakgrunn. Deretter ble intervjuguiden delt inn i 

ulike temaer og kategorier som var basert på spørsmål rundt området, fremtid og ulike 

begreper som jeg ønsket å høre deres definisjoner av. Dette var for å ha klare linjer for både 

meg og informantene og for å holde orden på hvilke temaer som skulle snakkes om. Dette kan 

gi informantene en ramme for tematikken i intervjuet, samtidig som en vil stå fritt til å snakke 

om de ulike temaene (Tjora, 2017).  

 

Ved å utføre semi-strukturerte intervjuer ble ikke intervjuguiden fulgt til punkt og prikke. 

Under selve intervjuet ble det også spurt spørsmål knyttet til det informanten fortalte 

underveis, samtidig som nye spørsmål som jeg så på som relevante dukket opp. Disse brukte 

jeg i senere intervjuer. Ved å starte med et åpent og relativt vidt spørsmål i starten; om å 

fortelle litt om seg selv, kan det tenkes at informantene ikke nødvendigvis måtte tenke seg så 

veldig godt om før de startet å snakke og at situasjonen automatisk ble mer rolig og at 

overgangen til de andre spørsmålene ikke ble så markant. Tanken var at dette skulle være mer 

beroligende for informantene enn å ha startet med de generelle spørsmålene som alder og 

utdanning. I slutten av intervjuene ble intervjuguiden gått over for å se på mulige spørsmål 

som kunne vært relevant å stille til informanten før intervjuet ble avsluttet.  

 

4.5 Transkripsjon 
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Transkribering er en viktig jobb når det kommer til kvalitativ metode. Transkripsjon er 

omdanning av det muntlige intervjuet til en skriftlig tekst. Det er ingen korrekt måte å 

transkribere på, og det finnes ingen sann, objektiv omdanning fra muntlig til skriftlig form 

(Kvale & Brinkman, 2015). Det viktigste ved transkripsjon er å vite hva som er viktig for ens 

egen forskning. I samfunnsvitenskapelige intervjuer blir ofte ulike retoriske formene for 

muntlig og skriftlig språk oversett under transkriberingen. Skrevne ord kan utrykke noe med 

en helt annen betydning, avhengig av hvordan utskriveren velger å sette punktum og komma 

(Kvale & Brinkman, 2015).  

 

Transkriberingen ble forsøkt å gjøre like etter alle intervjuene. Det var for å ha det friskt i 

minne og for å ha en liten oppfatning av hvordan informantene selv fremla informasjonen i 

forhold til tonefall og kroppsspråk. Ved å høre på opptakene flere ganger, kan det har gjort at 

setningene som ble notert ble mer riktig enn om jeg hadde ventet med å transkribere. Samtidig 

vil det være vanskelig å få helt riktige oppfatninger og transkribering ut i fra hvordan 

informantene utrykte seg muntlig.  

 

I analysen blir direkte sitater fra transkriberingen lagt frem. Jeg har valgt å ta med 

grammatiske «feil» og pauser for at dette skal være mest mulig naturlig lagt frem. Dette ble 

også gjort for å bevare informantenes egenart i utsagnene samtidig som at muntlig tale aldri 

vil være lik skriftlig noe som er viktig å få frem i denne sammenhengen. I noen tilfeller av 

utsagn fra informantene har jeg heller valgt å gjengi det de har sagt for at informantene skal 

føle seg ivaretatt i forhold til å bli tatt «seriøst». Det er stor forskjell på den skriftlige og 

muntlige betydningen av et utsagn, det har derfor vært viktig for meg å være tro mot 

informantene ved å gjengi det de faktisk har ment med utsagnene og at dette kommer frem på 

en så god måte som overhode mulig ved å gjøre muntlig tale om til skriftlig. Transkriberingen 

ble nedskrevet slik det ble sagt. Jeg har i ettertid skrevet dette om til bokmål men latt alt annet 

stå som det var. Det vil uansett være en utfordring å transkribere da den muntlige betydningen  

lett falle bort.  

 

4.6 Forberedelse av analyse  
 

Tematisk analyse er en mye brukt metode innen kvalitativ forskning (Braun & Clarke,2006). 

Fordelene med å bruke tematisk analyse er at den er fleksibel, samtidig er den et nyttig 
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forskningsverktøy som kan gi en rik og detaljert men samtidig kompleks datakilde (Braun & 

Clarke, 2006). Tematisk analyse skal hjelpe med å identifisere og analysere mønstre som 

finnes i de innsamlede dataene som kan vise tema som vil gå igjen flere ganger (Braun & 

Clarke, 2006). Forberedelsen og planleggingen i tematisk analyse er veldig viktig, samt hvilke 

spørsmål og oppfølgingsspørsmål som kan bli spurt underveis. Tematisk analyse innebærer at 

man ser etter temaer i dataene som er samlet inn. I denne forstand er ordet tema brukt for å 

forklare en gruppering av dataer med viktige fellestrekk (Johannesen, Rafoss & Rasmussen, 

2018). Ved at dataene mine blir delt inn i ulike kategorier vil det være lettere å få en oversikt 

over dem, og samtidig skape sammenhenger i de (Johannesen, Rafoss & Rasmussen, 2018). 

Temaene vil til slutt besvare forskningsspørsmålet mitt på en så ryddig og oversiktlig måte 

som mulig. Det er derfor vanlig med en tematisk analyse at forskningsspørsmålet kan endres 

noe i prosessen. Denne metoden er nyttig for å komme frem til et bestemt forskningsspørsmål 

samtidig som det hjelper meg å komme frem til svarene (Johannesen, Rafoss & Rasmussen, 

2018).  

 Intervjuene ble først transkribert og videre kodet. Særlig i tematisk analyse er koding en 

viktig del av å tilrettelegge dataene for den påfølgende kategoriseringen, samt å skape en 

oversikt og dypere innsikt i dataene (Johannesen, Rafoss & Rasmussen, 2018). I 

kodingsprosessen var det ulike spørsmål jeg gikk etter. Ved at det var flere spørsmål jeg 

ønsket svar på, ble dataene kodet i flere omganger. Først ble alt som ville være relevant for å 

svare på det aktuelle spørsmålet markert samt alt som jeg så på som interessante utsagn. 

Etterhvert i kodingen delte jeg dataene opp i stikkord, slik at jeg enkelt kunne finne tilbake i 

disse utsagnene. Videre så jeg på temaer som gikk igjen og kunne derfor så smått begynne å 

se på temaer. Disse endret seg noe i løpet av analysen.  

Sentrale ting som gikk igjen ble strukturert inn i fire ulike temaer: 1. Nettverks betydning. 2. 

Nettverk, kjønn og kultur. 3. Sosioøkonomisk status. 4.Sysselsetting. Etter å ha transkribert 

intervjuene ble ulike utsagn som informantene kom med delt inn i disse ulike kategoriene. 

Her fant jeg fort også metningspunkt i utsagnene som tydet på at det var mange likheter hos 

informantene. Det kan oppstå utfordringer ved å systematisere dataene på en slik måte, da 

interessante utsagn kan oversees når en kan fokuserer for mye på temaene. Ved at  mine 

informanter oppfattet mange av spørsmålene jeg stilte på samme måte, var det litt lettere for 

meg å kunne kategorisere de ulike utsagnene inn i de ulike temaene.   
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4.7 Etiske betraktninger 
 

For å få best mulig oversikt over individenes oppfatning av området de bor i vil valg av 

metode være helt sentralt. Flere alternativ til metode har vært gjennomgått, blant annet ulike 

typer intervju. Prosjektet ble først sendt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD) for 

godkjennelse slik at datainnsamlingen kunne starte. Søknaden inneholdt blant annet tema og 

det ble lagt spesielt fokus på etiske avveininger i forhold til datainnsamling og intervjuguide, 

for å ivareta informantenes personvern og sikkerhet. Godkjennelsen ble gitt august 2019. I 

forkant av intervjuene ble flere personer i Bergen kontaktet for å finne eventuelle informanter.  

 

Hvordan ta best mulig vare på informantene før, under og etter intervjuene. 

Både før, under og etter intervjuene må en gå gjennom etiske avveininger for ting som kan 

dukke opp under en slik prosess. Å finne informanter har vært en prosess i seg selv. Ved å 

kontakte ulike organisasjoner og institusjoner som kan ha hatt eller har tilknytning til 

innvandrere i området Slettebakken, kunne dette gitt tilgang til informanter. På bakgrunn av 

personvern var dette en metode som var umulig å benytte basert på at disse organisasjonene 

ikke kunne utgi informasjon om beboerne i området for å opprettholde deres personvern, noe 

jeg var fullstendig klar over fra start. Ved å gi ut min egen kontaktinformasjon har det vært 

mulig for meg å presisere til de jeg kontaktet om å la eventuelle informanter ha mulighet til å 

kontakte meg og min veileder for eventuelle spørsmål knyttet til prosjektet. Når jeg først 

møtte informantene som ønsket å delta, spurte jeg om de hadde noen spørsmål knyttet til 

prosjektet da de fleste allerede hadde fått litt informasjon på forhånd av intervjuet om hva 

dette handlet om. Det var også viktig for meg å få frem at dette var «mitt» prosjekt og at dette 

ikke var i samarbeid med noen for å undersøke området, samt at jeg ikke hadde noe negative 

holdninger til stedet.  

 

På forhånd av intervjuene fikk informantene lese gjennom informert samtykke- skjema der 

det igjen ble presisert hva prosjektet skulle ta for seg samt deres rettigheter under og etter 

intervjuet. Der ble det også presisert at alle deltakere av prosjektet ville bli anonymisert. Det 

var viktig for meg å fortelle dette til informantene da noe av det som kom frem i intervjuene 

kunne oppfattes som sensitivt å dele for dem, noe jeg også var bevisst på før intervjuene. Det 

var informert om at det ville bli brukt lydopptaker, samt at jeg også informerte informantene 

muntlig i forkant av intervjuene når jeg slo på selve opptakeren. I skjemaet informerte jeg 

også om behandlingen av dataene, og at disse ville slettes ved prosjektets slutt. Avslutningsvis 
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i samtykke-skjemaet ble det forklart at prosjektet var meldt inn til Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) som tar seg av personvern knyttet til prosjektet.  

 

4.8 Troverdighet 

I all forskning knyttet til samfunnsforskning vil forskeren som regel ha et engasjement for 

temaet som forskes på (Tjora, 2017). Dette vil da føre til at nøytralitet kan være vanskelig, 

som igjen kan føre til støy i prosjektet ved at dette kan påvirke resultatene. Det viktigste for 

forskningen er ikke å være fullstendig nøytral, men å være åpen for og være forberedt på at 

forståelsen rundt emnet kan justeres underveis (Tjora, 2017). Troverdighet for å kartlegge i 

hvilken grad en studie kan etterprøves er viktig når det kommer til all forskning.  

Selv transkriberte jeg mine intervjuer selektivt, da noe ble sett på som mer «relevant» enn 

annet. I frykt for å ha oversett noen interessante utsagn har opptakene blitt gått gjennom flere 

ganger. Jeg valgte også å gjøre om noe på sitatene til informantene for å kunne bevare deres 

anonymitet på en god måte. Dette var ved tilfeller der informantene nevnte hvilken gate de 

bodde i, navn på familiemedlemmer, eller annen informasjon som kunne ført til 

gjenkjennelse.  

Målet under intervjuet var å stille så åpne spørsmål som mulig. Jeg forsøkte å være kritisk til 

meg selv for at spørsmålene som ble stilt ikke skulle være ledende eller at det skulle virke 

som om jeg var ute etter et spesifikt svar. Jeg har måttet omformulere noen av spørsmålene 

underveis da dette har ført til språklige utfordringer hos noen av informantene. «Hva tenker 

du integrering er, hvordan vil du beskrive begrepet?». Utfordringer med spørsmålet var 

informantens manglende forståelse av begrepet integrering, noe jeg da prøvde å forklare på en 

så enkelt måte som overhode mulig. Etter å ha forklart begrepet, var det ikke noe problem for 

informanten å prate videre om dette. Samtidig når det kommer til spørsmål som om kjønn, så 

har formuleringen av spørsmålene vært viktig for å ikke legge noen føringer for informantene. 

Spørsmål som var knyttet til for eksempel forskjell på integrering blant kvinner og menn ble 

lagt frem på en måte der jeg verken la trykk på kvinner eller menn, men heller fokuserte på 

ordet kjønn.  

Et spørsmål som jeg har måtte stille meg i denne sammenhengen er hvorvidt mitt prosjekt 

etterprøvbart og om andre ville fått samme resultater som meg. Det kan tenkes at noen av 

informantene holdt litt tilbake med tanke på min bakgrunn. Hadde jeg også hatt en ikke-
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vestlig bakgrunn, kan det tenkes at forståelsen min og deres relasjon til meg kunne ha vært en 

annen. Samtidig har det virket positivt hos noen av de kvinnelige informantene at jeg også var 

kvinne, da de kunne virke litt redd for å si noe «feil» i starten av intervjuet. Da vi hadde 

snakket en stund løsnet dette seg litt opp, og svarene ble mer utfyllende. Det kan tenkes at en 

mannlig intervjuer kanskje hadde fått noen andre svar i denne sammenhengen. Samtidig som 

menn kanskje hadde følt en større tilknytning eller tiltro til andre menn, eller omvendt, at de 

heller følte en større tiltro til meg som kvinne.  

Mine tolkninger av intervjuet er ikke gitt å være en absolutt sannhet. Jeg har uansett i hele 

prosessen med intervju og analyse vært kritisk til hvordan og hvilken sammenheng utsagnene 

blir plassert. Jeg har måttet stille meg selv spørsmål gjennom hele prosessen ved å spørre meg 

selv om, «hva var det egentlig informanten ville få frem?» og «Er det slik det faktisk er?». 

Det vil alltid finnes ulike vinklinger og oppfatninger av en historie. Dette i forhold til hva jeg 

har tolket ut i fra lydopptakene med innvirkning fra teoretiske perspektiver og informantenes 

oppfatning.  

4. 9 Validitet 

Validiteten i et forskningsprosjekt tar for seg hvor gyldig funnene i prosjektet er. Sentralt er 

hvorvidt funnene svarer på problemstillingen av det som var ønsket å finne ut av under 

prosessen. Resultatene i en kvalitativ studie vil ofte kunne gjøre at det vil bli gjort endringer 

underveis i prosessen i forhold til hva en først hadde sett for seg før datainnsamlingen startet. 

Etterhvert og i etterkant av flere intervjuer kunne jeg ta meg selv i å tenke på flere spørsmål 

som kunne vært relevant for problemstillingen min som kunne vært med å belyse flere temaer 

for oppgaven, og for fått ytterligere informasjon fra informantene om ulike ting de nevnte 

underveis i intervju settingen. Selv om slike tanker oppstår underveis i forskningsprosessen 

mener jeg likevel at dataene mine vil kunne svare på problemstillingen som til slutt ble satt. 

Alle informantene skrev så under på samtykke- skjemaet. Informantene er også i oppgaven 

anonymisert ved at deres alder og landbakgrunn endres i teksten.  
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5. Nettverk 
 

Nettverk har stor betydning for alle mennesker, da dette vil si noe om hvordan en er som 

person samtidig som den kan hjelpe med å bygge veier videre i livet. I sammenheng med 

boligsegregering vil nettverk kanskje gi en indikator på hvorfor slik segregering skjer, 

eventuelt hvordan informantene mine opplever ved å bo i et slikt område. I dette kapittelet vil 

det bli lagt frem funn og utsagn som har kommet frem gjennom mine intervjuer. Funnene som 

presenteres her har sammenheng med nettverk og dens betydning for informantene og deres 

bo situasjon. Det vil først bli lagt frem funn i forhold til nettverks betydning for integrering og 

segregering. Videre vil jeg presentere funn som kan si noe om nettverks betydning for 

enkeltindividene i området (sosialpsykologi). Og sist i kapitlet vil nettverk, kjønn og kultur bli 

lagt frem i forhold til hva informantene har fortalt om dette, og hvordan nettverk kan ha ulik 

betydning sett i et kjønnsperspektiv.  

 

5.1 Nettverks betydning for integrering / segregering 
 

I følge Alba og Nee (s. 724, 2005) vil et nabolag med høyere heterogenitet føre til at man 

interagerer med folk som ikke har samme etnisitet og at man da automatisk knytter bånd til 

mennesker med andre etnisiteter også. Barna i slike nabolag får da andre innspill og kan bli 

påvirket i form av å få andre ambisjoner om utdanning som kan lede i en positiv retning 

dersom barn av den øvrige befolkningen gjør det godt i utdanningssystemet. I tillegg kan det 

sosiale skillet mellom innvandrerbarn og den øvrige befolkningen bli svekket, slik at de ulike 

utgangspunktene blir mindre synlige. Likevel velger kommunene eller innvandrer 

befolkningen selv ofte å plassere seg i områder der mennesker fra samme bakgrunn utgjør en 

stor prosent av befolkningen i området. Både nettverk, nærmiljø, kultur og kjønn vil ha en 

betydning for hvordan en gjør det i livet, og hvilke ambisjoner en har.  

 

Flere av informantene betegner seg selv som godt integrert, men tar opp problematikken rundt 

andre innvandrere i området, som de mener er lite integrerte. Det kommer likevel frem 

interessante utsagn fra informantene med tanke på integrering og segregering. Ved at en er 

oppvokst i et område preget av mange kulturer og bakgrunner, vil dette ha en påvirkning på 

hvem man velger å omgås med. Nettverk har også stor betydning for veien videre i livet. 

Bourdieu beskriver dette som sosial kapital, der sosiale nettverk og bekjentskaper skaper 
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springbrett til ulike, viktige arenaer (Bourdieu, 2006). Det forklares også i tidligere kapittel 

om ulike typer for sosial kapital, der «bonding» og «bridging» trekkes inn. Selv om både den 

kulturelle og økonomiske kapitalen har en vesentlig rolle, vil den sosiale kapitalen være den 

som får en videre på ulike viktige arenaer som en verken kunne brukt sin økonomiske eller 

kulturelle kapital til. Flere av informantene er også klar over betydningen av nettverk. 

 

«Om du har nettverk med norske familier er det større sjanse til å finne jobb, og mange andre 

muligheter.» 

 

Noen har kanskje samme synspunkt som Zahra, som forklarer at det kan være viktig med 

norske venner og bekjentskaper da dette kan åpne opp muligheter for jobb etc. Zarah er selv i 

arbeid men nevner ikke noe om hun fikk denne jobben gjennom bekjentskaper. Samtidig som 

Zarah nevner viktigheten av å ha norske kontakter, svarer hun likevel at hennes venner er 

arabiske, og fra samme land som hun selv. Dette utsagnet kan refereres til betydningen av 

ordet «bridging» som innebærer kontakter utenfor ens nære sosiale nettverk.  Selv om de selv 

sier at vennene har samme bakgrunn som de selv kan en ikke utelukke at de har bekjentskaper 

som er norske. Er det noe som går igjen hos svært mange informanter er hvordan de gir en 

utdypende beskrivelse av hvorfor og hvem de velger å omgås med av med tanke på nettverk 

og venner. Flere har samme syn på betydningen av nettverk og hva som gjør at man velger 

ulike mennesker å omgås med.  

 

Først ble det stilt spørsmål i forhold til om de hadde venner i området, noe de aller fleste 

hadde. Videre ønsket jeg å finne ut om vennene deres var etnisk norske eller hadde andre 

bakgrunner. Dette var etter spørsmål om deres tanker om hva integrering var, der de fleste 

hadde samme beskrivelse av begrepet. De fleste nevnte at for å være godt integrert må man 

kunne snakke språket, kunne noe om kulturen, ha jobb og føle seg som en del av et felleskap.  

 

«Like barn leker best. Vi vokste opp sammen, vi har opplevd ganske mye sammen, vi har 

ganske lik humor, ehh vi opplever de samme tingene hjemme, som vi kan relatere oss til, sånn 

for eksempel foreldre som kjefter. Vi er i ganske lik sitasjon alle sammen, går på skole og 

prøver å «make» det. Men selvfølgelig, jeg kan ikke snakke med en norsk person om de 

samme tingene, om jeg skal snakke med en norsk person om sånne ting så må jeg forklare 

veldig mye, og jeg ser at han ikke skjønner det helt. Mens med utlendinger så er det helt 

normalt, og så har vi ganske lik humor da, humor er ganske viktig.» 
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Kawa forklarer at han har noen norske venner, men det er ikke de han snakker med, relaterer 

seg til og har det gøy med slik han selv beskriver det. Samtlige av hans venner har 

innvandrerbakgrunn eller er barn av innvandrere. Han forklarer videre at dette har en 

sammenheng med at nordmenn ikke klarer å relatere seg til de samme tingene som det noen 

med innvandrer bakgrunn kan. Han mener det blir misforståelser og at nordmenn gjerne må 

ha forklaring på hva han mener, da de ikke deler samme kultur og bakgrunn. Dette er ikke 

unormale utsagn blant informantene. Også Reza forklarer at han tror grunnen til at han nesten 

ikke har norske venner er fordi han har mye mer til felles med innvandrere, med tanke på at 

de kan forså hverandres situasjoner. Han mener de på en måte har gått igjennom en 

integreringsprosess sammen som også vil gjøre at de relaterer seg til hverandre på en helt 

annen måte. Flere av informantene forteller meg videre hva som gjør at de nesten ikke har 

venner som er av norsk opprinnelse.  

 

«Altså helt ærlig, liker jeg meg mer med folk med innvandrer bakgrunn. Liker å være med folk 

som deler samme tanker, samme syn på ting som meg og samme tradisjoner. Føler liksom at 

det er folk jeg kan speile meg i sant, å da føler jeg den tryggheten. Vi forstår hverandre om 

det er en innvandrer, mens for en norsk jente eller noe må man liksom forklare så mye. 

«Hvorfor tenker du sånn, hvorfor gjør du sånn, på en måte», det er så mange spørsmål, og 

det kan være ganske irriterende noen ganger om du skjønner hva jeg mener. I hvert fall om de 

ikke respekterer at du føler det.»  

 

Igjen går utsagnet til Ada ut på hvordan nordmenn ikke helt klarer å relatere seg til deres 

situasjon. Ada nevner blant annet også tanker og tradisjoner som en del av det å kunne 

relatere seg til de med samme bakgrunn som en selv. Det kan virke som mye handler om 

hvordan ting blir oppfatter i forhold til hvilken kultur en kommer fra og er vandt med. Det er 

interessant å se på hvordan mange av de nevner at kultur er en del av det å være godt integrert 

samtidig som norske bekjentskaper er viktig. De beskriver seg selv som godt integrert, mens 

nesten samtlige av informantene ikke har noen norske venner. Det er samtidig viktig å påpeke 

at det er en stor forskjell på å ikke ha noen norske venner i det hele tatt enn å ha norske 

venner, men at en ikke kan relatere seg så mye til de. Noen sier at de gjerne har norske 

bekjentskaper, men at de heller velger å omgås vennene sine med lik bakgrunn. Dette kan 

kanskje ha sammenheng med det som Kaya (2014) forklarer i forhold til 

førstegenerasjonsinnvandrere og deres forhold til hjemlandets kultur og tradisjoner. Det kan 
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tenkes at dette er enklere å bevare dersom en også har nettverk som har samme sosiale 

skikker, normer, verdier og trossystemer.  

 

Minoritetsungdom kan ofte bli sett på som en mer sårbar gruppe når det kommer til skole og 

nettverk. Spørsmålet blir da hvorfor det er forskjeller på gutter og jenter i og med at de deler 

og knytter seg til samme etnisitet og kultur. Særlig ser man at guttene er taperne i skolen, men 

at dette kan komme av hvilke muligheter og friheter man har hjemme. Det er også 

dokumentert at innvandrer menn vil føle på diskriminering i større grad enn kvinner 

(Midtbøen og Rogstad, 2012, referert i Rogstad, 2016). I et intervju utført av Rogstad (2016) 

forteller en jente med minoritetsbakgrunn, at hun sjeldent fikk delta på fester, turer og idrett, 

der de norske majoritetsjentene deltok. Hun sto derfor igjen med få valg, som gjorde at 

skolearbeid ble prioritert (Rogstad, 2016). Dette er noe som jeg også ser gå igjen hos en av 

mine informanter, Ada.  

 

«Jeg har ikke så mange venner. Skole kamerater og sånt har jeg nok av på en måte, men ikke 

sånn nære venner, det hadde jeg mer før. Men det er kanskje på grunn av at jeg liker å lese 

litt sånn alene og liker å være alene på en måte. Emm, jeg føler meg som en del av 

fellesskapet der jeg bor på en måte, men jeg vet ikke, jeg føler meg ikke norsk eller noe.» 

 

Ada forteller at hun ikke har så stort nettverk på bakgrunn av hennes interesse av å lese, men 

samtidig har hun forklart at om hun omgås noen trives hun best med mennesker med samme 

bakgrunn. Nettverk og kjønn kan også ha en betydelig sammenheng i noen kulturer da dette 

kan sette begrensinger for hvordan en kan være sosial. Det vil ha konsekvenser for fremtiden, 

med tanke på tilgang på sosiale nettverk, som videre kan føre til forklaring på lavere 

deltakelse i arbeidslivet for innvandrere kvinner, selv de med høyere utdanning enn menn. 

Dette kan tyde på mange av de samme tendensene som vi ser i intervjuet som Rogstad (2016) 

utførte, der jenten forteller om lite frihet til å bli med på aktiviteter etter skoletid, at det som 

oftest ender opp bak skolebøker eller annet lesestoff, og svært lite deltakelse på det sosiale 

planet. Det kan tenkes at Ada ser på familie og andre med samme bakgrunn som en trygghet 

(«bonding») men likevel brukes skolen som et slags «bridging»- område, for å knytte nettverk 

utenfor sine nære krets, da dette kan gi muligheter senere i livet.  
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5.2 Nærmiljøets betydning for enkeltindiver, sosial psykologi 
 

«Men generelt, om man sier at man bor på Sletten sier folk «Ahh, der alle innvandrerne bor». 

Ja, Sletten er kjent for å være det området. Det ligger to blokker foran, og der bor det bare 

innvandrere, så bor det kanskje en eller to norske familier der. Så det området er på en måte 

kjent for det.» 

 

Mange ting påvirker folks valg av bosted og hvor de ønsker å flytte til. Det kan være 

økonomiske årsaker, hvilke bolig de ønsker eller hvilket lokalmiljø de kunne tenke seg å ha 

eller hvor nettverket deres befinner seg. Sosial psykologi betraktes som vitenskap som 

utfordrer skillet mellom individet og det sosiale (Chryssochoou, 2015). Dette vil inkludere 

hvordan ens sosiale miljø påvirker tanker, følelser og handlinger. Flere faktorer spiller inn for 

hvorfor folk bor som de gjør. Statistikkene kan si noe om antall sosialboliger, inntekt og 

etnisitet i området, og kan til dels gi oss indikasjoner på hvordan menneskene som bor i 

området påvirkes. Likevel vil den ikke gi en utfyllende informasjon om hvordan folkene som 

bor i områdene påvirkes, også med tanke etnisitet og kjønn. Segregering kan forekomme i 

mange ulike former, og det vil i denne sammenheng fokuseres på boligsegregering av ikke- 

vestlige innvandrere i området Slettebakken og deres fortellinger om hvordan de opplever 

området og hvordan deres bakgrunn og kjønn påvirkes av dette. Nettverk har igjen stor 

betydning for trivsel og trygghet i nærområdet. Området som det er snakk om i denne 

oppgaven er over lang tid preget av store nettverk av innvandrere, som også ser ut til å trives 

sammen, da disse mønstrene fortsetter i samme spor.  

 

Chicago, som deler av Slettebakken ble kalt før med tanke på et dårlig rykte som blant annet 

gikk ut på mye kriminalitet, innvandring og sosialboliger. Området er fortsatt preget av mye 

innvandring og kommunale boliger, men etter å ha vært en del i området og snakket med 

beboerne der, virker det som at ryktet ikke lenger eksisterer i så stor grad, i hvert fall ikke hos 

den yngre befolkningen i området. Det blir presisert av de eldre informantene at dette ryktet 

fremdeles eksisterer i området, samt at de tar opp noe av problematikken de sikter til. Dette 

gjelder også for de yngre informantene, men de mener at dette ikke er noe som lenger snakkes 

om. Noen informanter drar uansett frem problematikk som de selv har opplevd eller som de 

selv ser rundt om i området. Dette kan være rusproblematikk blant unge, eller andre ting som 

kan påvirke integreringen. Alle vil påvirkes av ens nærmiljø, uten at dette er noe en i 
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utgangspunktet reflekterer over selv. Nettverket som man omgås med daglig har relativt stor 

innflytelse på valgene en tar i livet og hvilke verdier en har.  

 

«Jeg vokste opp i et litt dårlig miljø da vil jeg si. Det var mye doping og sånn, ikke doping, 

men røyk og sånn, og jeg var veldig ung så det var veldig lett å bli påvirket. Men nå vil jeg si 

at jeg ikke ser noe form for det, på en måte det har blitt mye bedre. Men jeg vet liksom godt at 

før var det mye verre da». 

 

Reza sier han havnet i et litt dårlig miljø da han var yngre og bodde på Slettebakken. Dette 

kan gi en indikasjon på hvordan miljø og nettverk spiller inn for hvilke valg man tar. Han sier 

selv han var ung på tidspunktet han havnet i det dårlige miljøet, og forteller om hvor lett han 

da ble påvirket av de andre. Han forteller videre at han ikke ser noe form for denne type miljø 

i dag, og forklarer at dette var hyppigere tilfeller av før. Han nevner også positive og negative 

sider ved Slettebakken da vi snakker om nærmiljøets betydning og hva han mener om 

situasjonen til andre innvandrere i området med tanke på integrering.  

 

«Jeg vil si at liksom at alle utlendinger bor på et sted, at med en gang de kommer til Norge så 

bor de på samme sted, det vil jeg si er både en bra og en dårlig ting. Det er dårlig ting fordi i 

stede for å snakke med naboene sine og personene de bor vedsiden av på norsk velger de 

heller å snakke på sitt eget språk, fordi de snakker det mye bedre, så derfor har de ikke behov 

for å lære norsken så mye. Emm, men sånn det er en bra ting også for da føler de seg liksom 

litt mer velkommen, når de er rundt folk med samme bakgrunn, og opplevd de samme 

tingene». 

 

Reza forteller om problematikken med at innvandrere ender opp i samme områder. Dette vil 

påvirke innvandrerne i en dårlig retning, ved at de kun vil kommunisere med andre som 

snakker samme språk, og at utfallet av dette blir at de ikke vil ha behov for å lære seg norsk. 

Dette mener han vil påvirke integreringen til de nyankomne i en negativ forstand. Han finner 

likevel positive sider med at flere innvandrere bor i samme område, da han mener dette kan 

skape en trygghets følelse for de nyankomne. Dette kan signalisere at trygghet er svært viktig 

og at et nærmiljø med andre som har vært gjennom mange av de samme tingene og kan 

relatere seg til det å komme til nytt land med ny kultur og tradisjoner, har stor betydning for 

mange av beboerne der. Det kan tenkes at det er hverdagsintegreringen som kan gjøre en 

forskjell for å unngå slike tilfeller Reza forteller om. Som nevnt i teorien og som regjeringen 
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(2019) fokuserer på ved hverdagsintegrering, kan føre til motvirkning av segregering og økt 

tilhørighet og deltakelse i samfunnet.  

 

«Jeg synes personlig at det hadde vært mye bedre om utlendinger som kom til Norge hadde 

bodd på forskjellige steder spredt ut. Kanskje det kunne hjulpet mer med integreringen, å 

liksom bo med folk fra landet du flytter til».  

 

Uansett om Reza forteller om de positive sidene ved å være minoriteter på samme sted, 

understreker han samtidig at det kunne vært mer ideelt å ha et nærmiljø med flere fra 

majoriteten enn minoriteter, da med vekt på integrering. Statistisk sett vil det være flere 

nordmenn i området, men dersom man ser på spesifikke gater og steder på Slettebakken vil 

minoritetene definitivt stå for den høyeste prosenten av befolkningen. Med dette utsagnet 

tolker jeg at også informantene er klar over at området er noe segregert. Da blant annet Reza 

og mange av de andre informantene nevner problematikken ved at mange innvandrere bor 

eller blir plassert i samme område. Det virker som informantene er fullstendig klar over at 

dette kan være problematisk med tanke på integrering, og at nettverk og nærmiljø vil ha en 

stor påvirkning på individene i området. Det er ikke bare Reza som tar opp problematikken 

rundt rus, noen mener også at dette fremdeles er et problem blant de unge.  

 

«Det er veldig stort rusproblem blant ungdommene som vokser opp her. Jeg tror ikke de har 

en sjans, de bare blir puttet inn i et miljø. Det er for mange utlendinger som er satt sammen, 

de får ikke lov å blande seg og plassere de sånn, synses jeg. Bergen kommune kaller dette for 

integrering, jeg har kranglet med de nok til å vite hva de mener. Men det er ikke integrering, 

det er å lage ghetto for utlendinger rett og slett. Det de gjør er å putte alle utlendingene der, 

eneste grunnen til at det bor to norske i området der er fordi hun ene er så gammel at hun 

alltid har bodd der, og nekter å flytte. Hun andre er rusmisbruker og nå må hun også flytte, 

hun hadde tre gutter som var rusmisbrukere. Det er jo feilslått, men det vil ikke Bergen 

Kommune innse». 

 

Maria forteller at det er et veldig stort rusproblem blant ungdommene som vokser opp på 

Slettebakken. Hun mener at det er Bergen kommune som står ansvarlig for å ha plassert så 

mange innvandrere på et sted, og at dette vil gå utover integreringen. Hun referer her til det 

området på Slettebakken som tidligere ble kalt Chicago, som nå går under blokk-Sletten. 

Dette vil skape Ghetto tendenser mener hun, med tanke på rusproblematikken og den store 
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strømmen av innvandrere. Hun mener i motsetning til Reza at det fortsatt er rusproblematikk 

blant unge i området. Samtidig tar hun som sagt opp problematikken med at det er for mange 

innvandrere plassert eller boende i samme område. Hun mener at dette til slutt vil skape 

problemer som vil gå utover beboerne. Hun forteller også hennes oppfatning av hvem de 

norske i området er, hvor hun mener de er der av ufrivillige årsaker samtidig som hun gir et 

bilde på hvor lite de representerer såkalte blokk- Sletten. Dette kan kanskje bunne i 

Kunnskapsdepartementets (2019) forklaring på manglende møteplasser og forståelse av det 

norske samfunnet. Samtidig vil kanskje dette vise til påtvungen segregering, på bakgrunn av 

hvordan hun mener Bergen Kommune plassere innvandrerne. Også andre ting informantene 

forteller gir indikasjon på hvordan nærmiljøet og nettverk påvirker omgivelsene. 

 

Rami svarer på spørsmålet, :  

 

«Ikke som jeg ser det, spesielt de eldre, de er ikke det. Fortsatt ganske lukket, de komme fra 

andre bakgrunner og kulturer, så vil de bevare det mest mulig, de vil også gi det videre til 

barna sine, det gjør ikke barna. Det er mange muslimer som bor på Sletten. Du kjenner 

foreldrene, gode muslimer og så er ikke barna det. Barna er ute og fester, drikker og har 

kjærester, men de sier ikke det ikke til foreldrene. Fordi de vet at foreldrene holder seg til den 

kulturen.»  

 

Rami nevner også noe av det Reza og Maria forteller om problematikken blant ungdom. Han 

forklarer i et spørsmål jeg stiller om hvorvidt de andre innvandrerne i området er godt 

integrerte, forteller han at spesielt de eldre ikke er særlig godt integrerte. Videre forklarer han 

at foreldre har et ønske om å videreføre sin kultur til barna, men at barna er ute å fester og 

gjør ting som strider mot den kulturen som de er vokst opp med, bak foreldrenes rygg. Dette 

tyder på at påvirkning fra venner og bekjente i ungdoms årene har så stor betydning at det 

trosser foreldres verdier og kultur. Det kan virke som de eldre setter kultur og religion høyere 

enn de unge, og er derfor redd for miste sin gamle kultur til den nye norske. Mens de unge 

kanskje virker litt mer åpne for å ta til seg den norske kulturen, samtidig som at de i langt 

større grad er utsatt for påvirkningskraften fra omgivelsene rundt. 

Førstegenerasjonsinnvandrer har ofte hjemlandets kultur dypere integrert enn det deres barn 

vil ha (Kaya,2014). Dette vil som Kaya (2014) føre til dobbel kulturell tilhørighet, som fører 

til ulik identitetshåndtering slik Reza forklarer.  
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Kawa nevner også viktigheten av å beholde hjemlandets kultur. Han sier hans foreldre aldri 

kommer til å bli like godt integrert som han, da de har andre verdier og holdninger enn han. 

For at de skal være godt integrert mener han de må kunne snakke norsk, kunne forstå hva 

norske verdier er og ha kontakt med nordmenn. Han forteller videre at dette blir tatt et skritt 

videre, etter hver generasjon, slik at han blir bedre integrert enn sine foreldre igjen. Han 

forklarer dette med at dersom han får barn i fremtiden, vil de igjen bli bedre integrert enn han, 

og at de generasjonene som kommer etterpå, til slutt være en del av det norske samfunnet. 

Han mener derfor han ikke er 100% integrert. Dette er på bakgrunn av foreldrenes ønske om 

at han skal ha syriske verdier, og vite om historien, kulturen og religionen, fordi han sier dette 

er viktig for de. Han nevner også at han er klar over at han har et annet tankesett enn sine 

foreldre, og at de godtar dette, så lenge det «grunnleggende» er til stede, som han selv sier. 

Jeg tolker dette som at han mener at det ikke vil være mulig å være 100% integrert selv om 

man tilpasser seg norske verdier, kan språket, arbeider og generelt er en del av det norske 

samfunnet. Det kan heller tyde på at han mener at integrering går i et slags generasjonsskifte, 

der etterkommerne av innvandrerne vil bli bedre og bedre integrert for hver generasjon som 

går. Dette viser også Alba og Foner (2015) til som forklarer assimilering som prosesser som 

gjør deler av en gruppe med innvandrerbakgrunn, spesielt andre- og tredje generasjon, i stor 

grad blir lik majoritetsbefolkningen. Kawa forteller derimot som nevnt at verdier, historie, 

kultur og religion er viktig å beholde i en integreringsprosess.   

 

Selv om flere av informantene nevner problematikk blant ungdom i området, er det viktig å 

presisere at samtlige av informantene så på Slettebakken som et godt sted å bo. Informantene 

følte en slags trygghet i det å bo i et flerkulturelt område, samtidig som at nærhet til skole, 

buss og butikker sto som prioritet hos mange. Jeg stilte også spørsmål om noen av 

informantene ønsker å bo andre steder i Bergen, noe også samtlige svarte nei til. Også når 

spørsmål om opplevelsen av oppvekstsvilkår og deres mening om området som et godt sted 

for barn å vokse opp i, var svarene veldig positive. Ingen nevnte ungdomsgjenger og vold, 

som et problem i området som det tidligere har kommet frem i ulike avis artikler. Det eneste 

som kom frem som informantene så på som negativt var fordeling av norske og innvandrere i 

området, som kunne føre til dårlig integrering og segregering i området.  

 

5.3 Nettverk, kjønn og kultur  
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Beboerne på Slettebakken vil også være påvirket av sin bakgrunn og kultur for hvilke valg de 

tar, samt muligheter og begrensninger dette kan medføre. Som nevnt tidligere vedrørende 

forskjeller i integrering kommer det frem at kulturelle faktorer har en vesentlig betydning når 

det kommer til arbeidsoppgaver knyttet til familien (Ernes, 2016). Mindre deltakelse i 

aktiviteter og lavere sysselsetning blant kvinner, kan føre til at kvinner blir sett på som mindre 

integrerte enn menn. Noen av informantene beskrev dette som lite problematisk, da kultur og 

hva som er vanlig i nærmiljøet også kan ha en stor betydning når det kommer til normalitet. 

Mens noen, særlig de kvinnelige informantene hadde andre formeninger om situasjonen. Et av 

spørsmålene jeg stilte informantene var om de tenkte over at det var noen forskjeller på 

integreringen blant kvinner og menn i området.  

 

«Vell, jeg vil si i noen tilfeller så er det liksom slik at innvandrere kommer fra en bakgrunn 

der det er mer vanlig at mannen er han som skal jobbe, mens konen skal passe på barna og 

sånt. Men når de kommer til Norge, vil jeg si det skjer en liten forskjell, liten endring, men det 

er ikke en fullstendig endring slik de norske vil ha. Det er liksom mer at det ofte er mannen 

som finner seg jobb først, moren som alltid er hjemme og sånt.»  

 

Her svarer Reza generelt på spørsmålet om integrering blant kvinner og menn. Dette kan gi en 

indikasjon på hvorfor kvinner ofte blir sett på som mindre integrerte enn menn. Han forklarer 

at kulturen i hjemlandet ofte er slik at menn jobber mens kvinnene skal være hjemmeværende 

med barn. Selv om kulturen står sterkt vil det skje en endring når de kommer til Norge, da en 

må tilpasse seg norske forhold. Det kan derfor tenkes at menn ofte lærer språk og kultur 

raskere enn det kvinner gjør som hjemmeværende. Men kvinnene vil kanskje få språklige 

innspill fra barna dersom de går på skole. Ved å ha forskjellige definisjoner på begrepet 

integrering vil det også medføre betydelig forskjeller i synspunkt på hvem som er de som er 

mest integrert av kvinner og menn. Som Kawa forklarer når spørsmål om integrering blant 

kvinner og menn kommer opp.  

 

«Etter min erfaring så tenker jeg faktisk at det er kvinner som er mest integrert. Men det er jo 

flere i området, eller hovedsakelig så er det mennene som er ute i arbeid, emm og det er de 

som skal håndtere businessen i familien da. Men jeg vil si sånn, hva skal jeg si, folkelige, de 

som vet litt mer om folket og sånt, det vil jeg si er kvinnene.» 
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Kawa mener at kvinner er mer integrert enn menn på bakgrunn av at kvinner har mer kontakt 

med menneskene i området. Han tenker at da de er mer hjemme vil også  de ta seg av alt i 

husstanden som må gjøres, samt å ha kontakt med andre i nærområdet. Jeg prøver også å få 

han til å utdype hva han legger i at kvinnene er mest integrert uten at dette på noen måte skal 

virke førende.  

 

«Men for eksempel skole, så er det mest kvinner som har dialog med lærer, så vi ser for det 

meste kvinner på foreldre møter, avslutninger og sånt da, det er jo fordi mennene jobber.» 

 

Det kan ved dette utsagnet virke som kvinner er mer til stede i barnas aktiviteter, på bakgrunn 

av fars arbeidssituasjon. Dette mener han fører til at kvinner får mer innspill i form at språk 

og sosiale nettverk enn menn, som også kan føre til at noen mener kvinner er mer integrert på 

noen arenaer enn menn. Samtidig kan menn få flere sosiale nettverk ved å være i arbeid. Det 

er også en del av informantene som ikke har reflektert over dette med kjønnsforskjeller noe 

særlig, da det kan tenkes å være en såpass naturlig ting for mange av kulturbakgrunnene de er 

fra at kvinner er hjemme mens menn er ute i arbeid. Om dette hadde blitt sett på som 

problematisk, kan det tenkes at informantene ikke ville snakket så åpenlyst om at kvinner ofte 

er hjemmeværende. Samtidig som det kan tenkes at det er lite refleksjoner rundt dette da de 

faktisk ikke ser noen forskjeller i familien eller nærmiljøet.  

 

«Jeg vil si at, heldigvis da så er det ikke forskjeller. Selvfølgelig ikke ingen forskjell, men 

veldig liten forskjell i forhold til hvordan det har vært i hjemlandet for de. Det er liksom en 

bra ting, så ja heldigvis ser jeg ikke så stor forskjell.» 

 

Reza mener det er lite forskjeller i integrering sett i et kjønnsperspektiv. Samtidig som han 

nevner at forskjellene blant kvinner og menn i hjemlandet har vært større enn de er her, da 

med tanke på arbeidsfordeling hjemme og utdannings situasjonen. Han mener at det alltid vil 

være forskjeller, men at disse vil være små i forhold til hva han har sett andre steder enn i 

Norge. At det ikke er noen markante forskjeller blant kvinner og menn mener han er en bra 

ting.  

 

Sett i lys av sammenhengen mellom kjønn og kultur ønsket jeg å få snakke med både 

kvinnelige og mannlige informanter om dette, da det kunne tenkes at de hadde ulikt syn og 

oppfatning av integrering og kjønn. Ut i fra å ha sett på arbeidsdeltakelse etter endt 
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introduksjonsprogram kan det virke som menn er mer deltakende i samfunnslivet (Ernes, 

2016). Mulig kan dette tyde på at menn benytter seg mer av «bridging» i større grad enn 

kvinner. Blant annet spør jeg Maria om hun tenker når det kommer til forskjell på integrering, 

sett i kjønnsperspektiv. Da kommer det frem en annen oppfatning av situasjonen enn det de 

mannlige informantene hadde. 

 

«Ikke alle. For å si de sånn, er kvinner i de utenlandske miljøene verst. Fordi de forsøker så 

godt de kan å holde på ting hjemmefra. De blander seg, de går ikke ut og møter norske folk. 

Noen få gjør det. En kan faktisk se hvor folk kommer i fra når jeg snakker med de, for hele 

holdningen deres er helt annerledes. For det meste er folk veldig snille greie og hjelpsomme.» 

 

Maria mener at de innvandrere kvinnene er dårligst integrert i området. Hun forteller at de 

forsøker å holde på tradisjoner og kulturen hjemmefra og at dette førere til lite eller ikke 

eksisterende kontakt med norske folk utenfor hjemmet. En kan se hvor kvinnene kommer fra 

ved å se på holdningen deres når hun snakker med innvandrerne, sier Maria. Det kan tenkes at 

Maria har noen gode poeng i forhold til hva som kan skyldes at kvinner ofte er mindre synlige 

i den sosiale settingen. Kanskje kvinner har et sterkere behov for å beholde kultur og verdier 

enn det innvandrere menn har, og at deres jobb er å videreføre dette til barna da dette er en 

svært viktig del av kjønnsroller i hjemlandet. Holdningen til innvandrerkvinnene kan tenkes å 

komme av hvor viktig det er for de ulike kvinnene fra de ulike hjemlandene å beholde å ta 

vare på kultur. Noen kvinner mener likevel det er viktig med sosial kontakt med andre utenfor 

familien, mens det for andre kanskje ikke er like viktig, derav holdning som viser dette. Hun 

nevner også andre faktorer eller ting som hun har lagt merke til når hun har hatt kontakt med 

disse kvinnene, som hun mener fører til at kvinner er mindre eller dårligere integrert enn 

menn generelt.  

 

«Ja, menn er mer friere, det har med denne friheten å gjøre. Kvinner får ikke lov til så mye, 

men jeg er ikke sånn, siden jeg kommer fra et land som ikke har det på den måten. Men jeg 

synes mennene holder kvinnene hjemme. En jeg kjenner får ikke gå ut, får ikke gå ned i 

butikken en gang. Han handler og kommer hjem med varer til henne. Om hun må ut er han 

med. Og det er veldig mange som fortsatt er sånn. De beholder de gamle skikkene hjemme i 

fra og veldig mange sier at menn er mer integrert enn kvinner. Det er fordi de friere til å 

bevege seg hvor de vil.» 
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Maria mener at det er forskjell på integrering blant kvinner og menn, og mener dette har 

sammenheng med hvordan friheten til kvinner i mange kulturer er. Hun mener at mennene i 

familien holder kvinnene hjemme, slik at de ikke har muligheten til å samhandle med andre i 

samfunnet. Hun kommer også med eksempler på folk hun kjenner som ikke får dra utenfor 

hjemmet selv. Maria sier at kvinnen hun kjenner ikke en gang får gå til butikken for å handle, 

og dersom dette er nødvendig må mannen følge med. Dette tror hun henger sammen med at 

de beholder kultur og skikker fra hjemlandet og beholder disse selv om de innvandrer til et 

nytt land. Det er ikke bare Maria som utrykker forskjellene blant kvinner og menn, samt 

friheten som skiller de. Maria tar videre opp at hun observerer at innvandrer kvinner som går 

utradisjonelle veier, dvs. Uvanlig innenfor deres kultur, ofte blir sett ned på av andre med 

samme bakgrunn. Blant annet forteller hun om en kvinne i området som blir sett på som alt 

for «fri», da hun har gått på skole og tatt andre veier enn å bli værende hjemme. Dette sier 

hun er lite populært blant de andre innvandrerne, og at det snakkes bak hennes rygg.  

 

«Jeg tror nok at menn er mer integrert i samfunnet. Brødrene mine er jo litt ute, de jobber 

begge to. De trener, er med venner, mens jeg holder meg litt utenfor. Men det er jo kanskje 

fordi jeg liker mest å være alene. Men ja, det jo mange kvinner i området som ikke jobber, så 

jeg vil si at menn er mer integrert ja.» 

  

Ada sier også noe av det samme som Maria, med at hun tenker menn er mer integrert enn 

kvinner på bakgrunn av mer frihet og ved at flere menn er mer ute å gjør aktiviteter og er i 

arbeid. Hun nevner særlig arbeid som en faktor for at kvinner er mindre integrert enn menn, 

da dette vil føre til mer kontakt med andre utenfor hjemmet. Samtidig nevner hun at hun liker 

å være for seg selv, og at det kanskje ikke har noe med kulturen å gjøre, men at det heller går 

ut på hennes personlig preferanser. Hun forteller også litt videre om hva hun legger i denne 

friheten som skiller kvinner og menn i området.  

 

«Det er jo mange muslimer som bor i dette området, men islam har ikke noe med det å gjøre, 

det er mer kulturen. Men i mange muslimske land er kulturen litt sånn lukket. Men det er sant, 

det er mange damer og kvinner som jobber i området her. Så det er bra. Men det er mer åpent 

for menn da, de kan være ute, de kan være med venner til klokken tolv om natten, mens 

kvinner skal på en måte holde seg hjemme fra klokken seks- syv om kvelden på en måte. Så 

det er litt mer sånn da.» 
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Ada presiserer at forskjellen mellom kvinner og menn ikke kommer av religion men av 

kultur. Hun forteller også videre at flere kvinner er i arbeid i området, men at friheten uansett 

er større hos menn. Blant annet tar hun opp et eksempel på innetider for jenter og gutter i 

samme familier, der gutter får mye større frihet til å være ute med venner og bekjente mye 

lenger enn det jenter får.  Dette tyder helt klart på at menn har flere muligheter til å integreres 

på en helt annen måte enn kvinner, og knytte sterkere sosiale bånd til mennesker utenfor 

hjemmet. Hun mener det er mer åpent for menn å ta egne valg, da foreldre behandler sine 

barn ut ifra hvilket kjønn de er. Det kan tenkes at friheten som menn har fører til at de ofte 

blir sett på som bedre integrert enn kvinner, da nettverk og venner ofte også kan føre til nye 

muligheter i form av bekjentskaper og arbeid. Det Ada forteller kan også støttes under 

Gullestad (1989) forklaring på «kultur som livsform», og hvordan skikker, normer, verdier og 

trossystemer påvirker handlinger i livet.  

 

5.4 Konklusjon 
 

Det som kommer frem i dette kapittelet er hvordan nettverk har betydning for informantene. 

Når det kommer til hvordan nettverk påvirker integrering og segregering viser mine funn at 

nettverk særlig er påvirket av hvem en kan relatere seg til. Flere av informantene mine hadde 

ikke eller hadde få norske venner. Likevel forklarer de hvor viktig det er å ha et nettverk rundt 

seg. Når det kommer til nærmiljøets betydning for informantene, forteller noen om hva de 

tenker kan være problematisk i området. Flere forteller om et rusproblem som har vær 

eksisterende på Slettebakken over flere år. Funn fra informantene viser også at mange mener 

at det å plassere flere innvandrere og flyktninger i samme område vil påvirke integreringen på 

en negativ måte, da dette vil føre til at flere ikke har noe behov for å lære seg nytt språk eller 

kultur. Dette støttes også opp når informantene forteller at de ikke synes at andre i området, 

spesielt de eldre, er like godt integrert. Til slutt i kapittelet blir funn relatert til nettverk, kjønn 

og kultur lagt frem. Da de mannlige informantene ble spurt om integrering i forhold til kjønn 

var det få som så på menn som bedre integrert enn kvinner, selv om det ble tatt opp at det ofte 

er menn som er ute i jobb og kvinner er hjemmeværende med barna. De kvinnelige 

informantene, mente derimot at menn er bedre integrert enn kvinner, da de har større frihet og 

muligheter til å skape nettverk enn det noen kvinner fra bestemte kulturer har. Søholt (2010) 

viser til en undersøkelse gjort i Danmark som viser til det noe mine informanter også nevner 

om nettverk. Det kommer frem i undersøkelsen at nærkontakt med landsmenn gir adgang til 
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nettverk som kan hjelpe innvandrere ut i arbeid. Samme undersøkelse viser også til at ved å 

bo i nabolag med innvandrere fra forskjellig land, vil dette minske sjansene på 

arbeidsmarkedet. Dette er på bakgrunn av at det vil redusere sannsynligheten for å møte 

tilfeldige dansker, samtidig som det ikke eksisterer felles, solidariske nettverk mellom 

innvandrer med forskjellig opphavsland (Søholt, 2010, s. 16).  

 

I tette lukkede nettverk er informasjon begrenset. I en annen undersøkelse gjort av Søholt 

(2007) viser at de minoritetene som hadde etnisk norsk som del av sitt informasjonsnettverk, 

fikk mer variert informasjon om blant annet boligmuligheter, enn det de som var en del av et 

mer lukket nettverk fikk. Dette gjorde at mange valgte å bo utenfor de innvandrertette 

nabolagene (Søholt, 2007, referert i Søholt 2010). Mange av de som var med i undersøkelsen 

understreket at de hadde et ønske om å etnisk norske naboer, særlig på vegne av barna 

(Søholt, 1994, 2001, 2007, referert i Søholt 2010). Mine funn viser også at noen anser 

nordmenn som en viktig ressurs for å kunne hjelpe de videre i livet, samtidig som mange av 

informantene mine også nevner hvor viktig det er for de å omgås med likesinnede personer.  
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6. Sosioøkonomisk status og sysselsetting 
 

I dette kapittelet vil mine funn som er relatert til sosioøkonomisk status og sysselsetting bli 

lagt frem. Det vil først bli presentert funn knyttet til økonomiske årsaker for bostedsvalg, samt 

funn relatert til informantenes og områdets sysselsetting. Videre vil det sees på nedadgående 

sosial mobilitet i forhold til informantenes situasjon i forhold til utdanning i hjemlandet og i 

Norge. Til slutt vil jeg presentere funn som er relatert til hvordan informantene opplever 

forskjellene  i kulturen i Norge og hjemlandet og hvordan dette knyttes igjen kan knyttes opp 

til mønstrene vi ser med sysselsettingen blant innvandrere.  

 

6.1 Økonomiske årsaker til bostedsvalg 
 

Det kan være ulike årsaker til at mange innvandrere flytter til eller blir plassert i samme 

områder. I sammenheng med boligsegregering blir ofte sosioøkonomisk status nevnt, da det 

ofte blir betegnet som hovedårsak til slik segregering. Sosioøkonomisk status er et begrep 

som forklarer sammenhengen mellom det sosiale og det økonomiske forholdet, og brukes 

gjerne for å utrykke både status og ulikhet. Statistikk fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at 

det er betydelig forskjeller i bydelene i Bergen, hvor særlig bydel Årstad, (som Slettebakken 

er en del av), skiller seg ut som en bydel med mange barn av foreldre med lav 

husholdningsinntekt. Dette gjaldt i 2018 hele 23% av alle barn i denne bydelen (Epland & 

Nordmann, 2020). Dette er betydelig mer enn de andre bydelene i Bergen, hvor nummer to på 

listen, Bergenhus, hvor 14,1% av barna, levde i slike familier  (Epland & Nordmann, 2020). 

Som nevnt i tidligere teori kapittel vil migrasjon i verden føre til endring i segregering. 

Sosioøkonomisk status kan være en bakenforliggende faktor til samfunnsproblem, ikke bare 

boligsegregering. 

 

For barn av innvandrerforeldre med lav sosioøkonomisk status og lav økonomisk kapital kan 

sjansen for boligsegregering, lavere ambisjoner og negativ selektering være utfall. Mange av 

informantene bor sammen med familie i området, eller bor for seg selv. Noen av informantene 

er plassert der av Bergen kommune mens andre informanter har valgt selv å bo i området. Ut 

fra statistikk og informasjon fra blant annet Kirkens bymisjon, får jeg inntrykk  av at området 

er preget av en del kommunale boliger og dårlig økonomi. Dette er også noe som bekreftes av 
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noen av informantene og hva de forteller meg angående deres og familiens bo situasjon, og 

hvorfor de har valgt å flytte til Slettebakken.  

 

«Vi flyttet her til Sletten fordi det var kommunale boliger, så det var, hvordan skal jeg si det? 

Det var bra for oss fordi vi hadde dårlig økonomi.» 

 

Det første Rami sier når jeg spør han om han kan fortelle litt om seg selv, er at han og 

familien flyttet til Slettebakken da dette ga de mulighet for kommunal bolig. Han forteller at 

familien hadde dårlig økonomi da de kom til området. Det tyder på at han ønsker å presisere 

for meg i starten av intervjuet at det er derfor han og familien bor på Slettebakken, og noe han 

synes var bra for familien på bakgrunn av deres økonomiske situasjon. Ada forteller meg også 

at de bor i området på grunn av tilgang til kommunalbolig. Dette forteller hun var fordi 

familien rett og slett ikke hadde økonomi eller ressurser til å kjøpe egen bolig. Hun tar også 

opp hvordan hun opplever å bo i kommunale boliger. Ada forteller at hun tidligere hadde 

mange venner som også bodde i de kommunale boligene i området, men at det stadig er 

flytting til og fra som gjør at hun nå har mistet kontakten med flere av de hun hadde kontakt 

med før.   

 

Flere informanter presiserer også at de hadde behov for hjelp fra kommunen og søkte derfor 

på kommunal bolig i området. Zarah forteller at hun og familien søkte dette spesifikke 

området på bakgrunn plassering av barnas skole. Hun fortelle at de drømmer om å kjøpe egen 

bolig, da de ikke ønsker å bo i kommunalbolig senere, og helst vil klare seg selv uten 

økonomisk hjelp. Hun sier hun godt kunne tenkt å kjøpe seg bolig i området, da hun sier at det 

er lite problemer rundt der, som hun ser det. Videre forteller hun at selv om området kanskje 

har hatt eller har et dårlig rykte på seg, så er hun aldri redd for at barna skal gå alene til skolen 

eller andre aktiviteter i område.  

 

Sysselsetting 

 

En viktig faktor som kommer frem i intervjuene i forhold til sosioøkonomisk status er 

arbeidsfordelingen i familien og i arbeidslivet generelt. Det er store variasjoner i 

sysselsettingsnivåene hos innvandrergruppene. Vi ser blant annet at totalt i 2019 var 67,1 % 

av alle bosatte innvandrer i aldersgruppen 20-66 år sysselsatt (Olsen, 2020). Mens for 

innvandrere med bakgrunn fra Asia (59,4%) og Afrika (54%) er prosent andelen som er 
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sysselsatt betydelig lavere. Kjønnsforskjellene i sysselsetting blant innvandrerne viser seg å 

være mer markant. Spesielt ser man kjønnsforskjeller blant de afrikanske innvandrerne. Menn 

har en sysselsetting på 60,1 prosent mens kvinner ligger på 46,8, som utgjør en markant 

forskjell på 13,3 prosent (Olsen, 2020). Disse forskjellene ser vi også hos innvandrere fra 

Asia, men ikke i like stor grad. Der ligger menns sysselsetting på 64,2 prosent og kvinners på 

55,3 prosent. Dette utgjør altså 8,9 prosent forskjell. Bakgrunnen for lav sysselsetting generelt 

for de med bakgrunn fra Asia og Afrika, er ofte basert på botid i Norge. Det viser seg å være 

desidert lavest sysselsetting for de som har en botid i Norge på under 4 år, på grunn av at 

mange er flykninger som deltar i introduksjonsprogram og det blir derfor vanskelig å delta i 

arbeidsmarkedet de første årene (Olsen, 2020). Med utgangspunkt i denne statistikken er det 

interessant å høre med informantene om de opplever forskjeller i sysselsetting eller ikke og 

hvordan dette påvirker dem.  

 

Det blir stadig nevnt at det av kulturelle årsaker ikke er vanlig at kvinnene jobber, og at det 

derfor kun vil være inntekt fra en av de foresatte i familien. Ved at det kun vil komme inntekt 

fra mannen i huset, vil økonomien automatisk kunne være betraktelig dårligere enn om begge 

i husholdningen hadde hatt inntekt. At slik arbeidsfordeling endres etter at mange kommer til 

Norge, er heller ikke uvanlig. Det kan tenkes at enslige innvandrerkvinner oftere starter i 

arbeid på av økonomiske årsaker. Kvinner fra familier med barn begynner kanskje i jobb 

nettopp på bakgrunn av dårlig økonomi i familien, og behov for inntekt fra begge hold. Dette 

vil i følge informantene være noe som er uvanlig i hjemlandet, men kvinnene velger uansett å 

trosse kultur fremfor økonomi. Det er også dokumentert at flere menn enn kvinner starter i 

jobb etter avsluttet introduksjonsprogram (Ernes, 2016). Dette kan komme av nettopp denne 

kulturforskjellen som er vanlig, men at introduksjonsprogrammet er nødvendig for alle å 

fullføre med tanke på mulighetene dette innebærer.  

 

«I hjemlandet mitt er det også sånn at damer ikke må jobbe. Hun velger. Om hun vil eller 

ikke. For eksempel om jeg gifter meg og hun vil jobbe så kan hun jobbe. Men om hun ikke vil 

jobbe, kan jeg ikke si til hun at «nei du må jobbe». Hun sitter hjemme, jeg betaler penger, jeg 

kjøper det hun vil ha til hun. Her i Norge, er dette ikke vanlig. Det er forskjell. Mange damer 

jobber også i Norge». 

 

Amran forteller at i hjemlandet hans er det helt normalt at kvinner ikke er i arbeid. Han sier 

også at hans fremtidige kone skal få muligheten og friheten til å gå ut i arbeidslivet om dette 
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er noe hun selv ønsker, men at det ikke er noe han kan tvinge henne til. Om hun ikke ønsker å 

være i arbeid, så er det mannens oppgave å forsørge kvinnen slik at hun har det nødvendige, 

og at mannen kjøper det hun ønsker. Dette gjelder ikke bare hans tankesett og kultur men 

også mange andre kulturer som har samme holdninger til kvinner og menn i arbeid. Han er 

klar over kulturforskjellene her i Norge, hvor han ser at mange norske damer også er ute i 

arbeid, og at det ikke lenger er vanlig at kvinnen blir forsørget av mannen. Amran utdyper.  

 

«Det er det samme, kan ikke bytte kultur. Noen liker ikke at konen deres jobber. Og når de 

kommer her, jobber ikke damen deres. I noen kulturer tenker damen, «hvorfor skal jeg jobbe? 

Jeg sitter hjemme, og mannen jobber gir penger til meg». Men menn kan ikke si til damer at 

de må jobbe». 

 

Amran forteller videre om forskjeller og forklarer at det er kulturforskjellene og forholdet 

kvinner har til menn angående det økonomiske som gjør at flere ikke ønsker å jobbe selv. Han 

mener at flere kvinner har et tankesett som setter spørsmålstegn til egen sysselsetting da de 

uansett vil bli forsørget av mannen i huset. Han sier også at menn heller ikke kan tvinge eller 

oppfordre konen sin til å arbeide, da økonomien er fullt og helt mannens ansvar. Dette kan 

nok ha sammenheng med hvorfor flere menn er i arbeid enn kvinner hos noen av de nevnte 

landbakgrunnene. I noen tilfeller er kanskje kultur og tradisjoner sterkere enn betydningen av 

penger og økonomi.  

 

Ada forteller også om forskjellene på kvinner om menn. 

 

 «Ja det tenker jeg ja, det er jo det at kvinner er mer trygge hjemme på en måte. Så der det jo 

det at menn jobber og at det er de som forsørger familien på en måte. Altså det er jo mange 

kvinner som går ut i jobb, jeg vil fortsette studiene mine å gå ut i jobb da. Så den kulturer har 

på en måte endret seg litt da, til de som kommer til Norge da.»  

 

I et spørsmål jeg stiller Ada om forskjeller på integrering blant kvinner og menn, svarer Ada 

at menn er mer integrert som nevnt tidligere. Videre spør jeg henne om hun tenker at dette 

kan ha kulturelle årsaker. På spørsmålet mitt svarer hun at hun tenker at det har med det 

kulturelle å gjøre, da kvinner oftere er hjemme og at menn forsørger familien. Hun presiserer 

at flere kvinner har startet i arbeid, og at hun selv har ønsker om å fortsette på studier slik at 

hun selv kan gå ut i jobb etter endte studier. Dette kommer at av kulturen de først hadde har 
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endret seg etterhvert som de har blitt boende i Norge, og at det er dette som kanskje gjør det 

mer vanlig for kvinner å gå ut i arbeid og starte på utdanning i senere tid.  

 

Mangel på språklige ferdigheter skriftlig og muntlig kan skape utfordringer på det 

økonomiske planet. Mange arbeidsplasser har som krav at det språklige må være på plass før 

en kan begynne å jobbe der, uansett i hvilken grad jobben stiller krav til kommunikasjon. 

Samtidig stiller mange  arbeidsgivere krav til fullført videregående skole, noe ikke alle får 

godkjent fra hjemlandet. Dette fører til at de må starte utdanningen helt på ny og kan ha behov 

for økonomisk hjelp.  

 

Det kommer også frem hos en av informantene at kultur og økonomi ofte har en sammenheng 

med tanke på arbeidsfordelingen i familien. Reza forteller at familien og han kommer fra et 

sted der det er vanlig for kvinner å jobbe. Videre forteller han at økonomien og sosial status 

hadde mye å si for hvem som var ute i arbeid. I hjemlandet så vil de ressursfattige områdene i 

være der flest menn er i arbeid. Dersom man ser på de som er litt høyere opp i samfunnet, 

forteller han, så vil man se at både kvinnen og mannen er ute i arbeid. Vil dette da føre til at 

de rikere blir enda rikere mens de fattige vil fortsette å beholde sin lave sosioøkonomiske 

status da arbeidsfordelingen er slik at kvinnen blir værende hjemme og mannen er ute i 

arbeid?  

 

6.2 Nedadgående sosial mobilitet  
 

En annen viktig faktor til at sosioøkonomiske årsaker fører til boligsegregering er 

nedadgående sosial mobilitet. Det vil si at mennesker forflyttes ned i den sosiale rangstigen. I 

informantenes sammenheng snakkes det om nedadgående sosial mobilitet med tanke på 

arbeid og utdanning. Noen av informantene er for unge til å ha fullført høyere utdanning, men 

de har planer om å gjøre dette, selv om de ser for seg en del utfordringer med tanke på sin 

bakgrunn. Andre informanter har fullført høyere utdanning i hjemlandet, uten at dette blir 

godkjent i Norge. De må derfor starte på nytt her i landet, noe Amran forteller meg litt om.  

 

«Jeg har studert datateknologi, men får ikke bestått her i Norge. Det er masse papirer og jeg 

må søke. Jeg har prøvd å hente papirer. Om jeg skal studere her så må jeg begynne på 

videregående. Og så kan jeg starte andre steder etterpå, så det tar lang tid.» 
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Amran forteller meg at han tidligere har studert datateknologi og er utdannet innenfor dette. 

Han forteller videre at dette ikke blir godkjent i Norge. Han mener han er for gammel til å 

starte på videregående igjen for så å starte på høyere utdanning og at dette vil ta for lang tid 

med tanke på det økonomiske. Hans største ønske er ikke nødvendigvis å få jobbe med det 

han er utdannet som, målet er at han i det hele tatt skal ha en jobb. Zarah har derimot fått 

godkjent utdanning av NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen).  

 

«Jeg er mekanisk ingeniør, og jeg har fått dette godkjent fra NOKUT.  Jeg drømmer om å få 

fast jobb.» 

 

Zarah forteller at hun er utdannet som mekanisk ingeniør i hjemlandet, og at hun har fått 

godkjent utdanningen i Norge. Hun jobber uansett ikke som dette enda, da hun forteller at 

arbeidsplassen krever bedre språklige ferdigheter før hun kan starte å jobbe som dette. Hun 

nevner hele tiden sin motivasjon for å lære seg bedre norsk, og kunne forstå alle dialekter. 

Hun drømmer om å få fast jobb som mekanisk ingeniør. Flere av informantene uttrykker også 

frykten for å ikke få seg jobb med tanke på bakgrunnen deres. Mange nevner at navnet deres 

kan være en utfordring.  

 

«Vell, jeg sant, har prøvd å søke jobb i snart et år, og det har vært ganske vanskelig på grunn 

av navnet mitt. Jeg vet det er enklere for en norsk person å få jobb på grunn av navnet. Å ha 

et utenlandsk navn har sine dårlige sider. Jeg tror det har gjort at jeg har en dårligere sjans 

til å få jobb. Jeg håper det blir annerledes, men jeg tviler.» 

 

Reza kjenner på diskriminering på bakgrunn av sin etnisitet og navn. Han mener at det 

generelt er enklere for nordmenn å få seg jobb, enn det er for han. Dette gjør at han ser 

negativt på hvordan det blir i fremtiden, da han håper på endringer med tanke på 

diskriminering i arbeidsmarkedet. Han presiserer  at han ønsker å ta en utdanning som gjør 

han til ettertraktet arbeidskraft. Dette forklarer også Eriksen (2013). Han mener at etnisk 

segregering i arbeidsmarkedet i større grad må diskuteres og at diskrimineringslover må 

brukes for å forhindre utfall som Reza viser bekymring til.  

 

«Ehh, ja. Jeg personlig da, når jeg tenker på utdanning, så tenker jeg ofte på en utdanning 

der det er lett å få jobb, der de trenger folk. Fordi at det er veldig vanskelig å få jobb når du 
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er utlending fra før, og så om du skal ta en utdanning der det er vanskelig å få jobb i 

utgangspunktet så blir det ekstra vanskelig for deg å få jobb.» 

 

Reza forteller videre om hvordan han ser på fremtiden i forhold til jobb og utdanning. Han 

sier han ikke har noe spesifikke ønsker om jobb eller utdanning, men at han ønsker å gå en 

retning der det vil være enkelt for han å få jobb. Han mener at det vil være bedre for han å 

velge en slik retning, enn å velge en retning der det er vanskelig å få jobb, da han mener han 

har dårligere utgangspunkt på grunn av sin bakgrunn. Kawa er også en av de som nevner at 

navn kan hindre han litt i fremtiden med tanke på jobb, men nevner også positive sider med å 

ha en annen bakgrunn. Han nevner blant annet at han kan bruke sin oppvekst med to 

forskjellige kulturer til sin fordel i fremtiden, samt å kunne flere språk. Kawa forteller også 

om hvordan foreldrene møttes og hvordan deres situasjon og status var før de kom til Norge. 

 

«Nei, min far var ganske heldig, siden de var ganske rike i Syria da, og han fikk kjøpt en sånn 

båtplass til Saudi-Arabia. Kom til Saudi-Arabia, tok fly der i fra, kom til Norge. Min mor, hun 

var også ganske heldig, hennes far var general i militæret, så hun fikk dokumenter ganske 

kjapt og kunne komme her til Norge. Og så de møttes her da.»  

 

Kawa forteller at hans far kom til Norge da han av økonomiske årsaker hadde mulighet for å 

kjøpe båtplass slik at han kunne flykte fra landet til Norge. Hans mor var også heldig ved at 

hennes far var general i militæret og kunne hjelpe henne med å skaffe dokumenter slik at hun 

også kunne flykte til Norge. Han forteller at de møttes i Norge, og at han selv er født og 

oppvokst i Norge og er derfor barn av innvandrerforeldre. Videre fortelle han at hans far har 

utdanning og egentlig forsker, innenfor noe han ikke helt husker. Dette er en utdanning han 

ikke får brukt i Norge, da det ikke blir godkjent her. Samtidig har hans mor ingen utdanning 

da krigen startet før hun fikk fullført barneskolen. Dette indikerer absolutt at sosiale nettverk 

og økonomiske ressurser kan ha innvirkning på hvordan framtidsutsiktene ser ut. Disse 

ressursene som før var tilgjengelige er endret i flytteprosessen og bosettingen i Norge. 

Utdanning og økonomi krever at en dels må starte fra bunn og bygge seg opp i et helt annet 

samfunn. Man befinner seg rett og slett i en helt ny situasjon man ikke har kontroll over, som 

gjør at en faller ned på den sosiale rangstigen.  

 

Det er ikke bare bakgrunn som har betydning for hvordan en gjør det i utdanningsløpet. 

Videreføring av kulturell kapital fra foreldre til barn, vil også ha betydelig påvirkning for hva 
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en velger å gjøre i fremtiden. Men dette vil igjen påvirkes av sosiale og økonomiske faktorer. 

Dersom foreldre ikke har høyre utdanning vil sjansen for at barna tar utdanning være noe 

mindre. Dette vil også være gjeldende for etnisk norske, men da minoriteter er en utsatt 

gruppe, kan dette føre til høyere frafall, eller mangel på høyere utdanning. Mye forskning 

studerer hvorfor innvandrer ungdom overrepresenterer de som dropper ut av videregående 

skole. Dette er den særlig utsatte gruppen for frafall i skolen. Tallet for frafall blant 

minoritetsbefolkningen er dobbelt så høyt enn elever som tilhører majoritetsbefolkningen 

(Rogstad, 2016). Dette kan til dels komme fra stigmatisering og forventninger fra samfunnet 

som kan si noe om hvor langt eller høyt de har mulighet for å nå. Risiko for frafall vil da ikke 

være avhengig av deres etnisitet alene, men dette i kombinasjon med andre faktorer (Rogstad, 

2016).  

 

6.3 Kulturs betydning i forhold til sysselsettingsmønster  
 

Det mine informanter forteller kan tyde på dårlig integrering i området, men at det å beholde 

kultur kan være viktigere enn andre samfunnsviktige oppgaver som arbeid. Det virker som at 

kultur, verdier og tradisjoner fra hjemlandet er svært viktig for informantene å beholde. 

Mange nevner at norske tradisjoner ikke blir feiret hjemme, de spiser mat som er knyttet til 

hjemlandet, de snakker bare morsmål hjemme og nesten ingen norsk. Flere nevner viktigheten 

av å beholde kulturen fra hjemlandet, samtidig som de tar til seg noe av den norske kulturen 

for å kunne tilpasse seg det norske samfunn. Flere sier at å «kaste bort» hjemlandets normer 

og tradisjoner og bytte til ny kultur blir sett på som svært negativt. Dette kan kanskje være en 

forklaring på hvorfor flere menn enn kvinner er sysselsatt, da dette er kulturelt.  

 

«Det er sånn norsk kultur er, jeg kan ikke bytte kulturen. Vi kan ikke si at alle skal ha samme 

kultur, vi er forskjellige. Jeg kom til Norge, Norge kom ikke til meg. Jeg må gjøre ting som 

norske folk for eksempel, som jeg syntes er bra, andre ting med kulturen synes jeg ikke er så 

bra». 

 

Amran mener også at det er viktig å beholde verdier fra hjemlandet. Han påpeker at alle 

kulturer har noe ved seg som ikke alltid er så bra, og mener at han ønsker å adoptere det i den 

norske kulturen han synes er bra. Han ønsker å beholde det som for han er viktig i kulturen fra 

sitt hjemland. Samtidig er det viktig at han tilpasser seg noen av de norske verdiene da det er 
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han som har valgt å komme til Norge, som han sier. Han nevner stadig eksempler på hva han 

synes er bra med den norske kulturen, og hva som er viktig for han og hans verdier basert på 

hva som er vanlig i hjemlandet. Amran mener at norske mennesker er litt lukket og vanskelig 

å komme inn på; for han er det vanlig at man skal hjelpe hverandre når som helst. Han tror at 

dette bunner i at nordmenn kanskje kan være litt redd for å prate med nye folk og ønsker å 

holde seg litt for seg selv. Han forteller også om episoder der det har vært kulturkrasj der hans 

ønske var å hjelpe noen nordmenn med skyss og at dette ble tatt i mot svært dårlig og negativt 

av vedkommende som ble spurt om skyss. Forståelig for nordmenn som kanskje har en 

tendens til å generelt være litt skeptiske og uforståelig for andre der det er normalt å hjelpe 

ukjente uansett situasjon.  

 

«Jeg lurer ofte på hvem innvandrere er som kaster sine verdier mot noe som ikke er deres, da 

tenker jeg at de er ganske falsk.»  

 

Det kan virke som assimilering oppleves veldig negativt innenfor de fleste kulturer, da det 

ikke gir rom for ulikheter (Friberg & Midtbøen, 2017). Alan, forteller meg hva han synes om 

innvandrere som tar til seg norske verdier i så stor grad at de mister sine grunnverdier fra 

hjemlandet. Han tenker at dette er falskt og synes man skal beholde verdier og kultur fra 

hjemlandet. Han sier også at han ønsker å integrere sine verdier fra hjemlandet inn i det 

norske samfunnet og at han ikke kan slutte å gjøre ting som er vanlig i hjemlandet bare fordi 

det ikke er knyttet opp til norske verdier. Det kan virke som det er en slags skam for flere i 

lokalsamfunnet «å miste sine verdier til det norske». Dette er noe som tilsynelatende blir sett 

ned på av de andre beboerne i området, noe som en også kan se tendenser til i andre området 

preget av høy innvandrerbefolkning. Følelsen av å ha et annet tilknytningspunkt til enn den 

norske kulturen vil kanskje føre til et større samhold blant beboerne på Slettebakken. Dersom 

de mister dette kan det også føre til utenforskap for de det gjelder, samtidig som en mister sin 

tilknytning til sitt hjemlands kultur, og kanskje ikke klarer å bli 100% del av den norske 

kulturen. Dette kan i verste fall føre til konsekvenser som marginalisering.  

 

Det vil være like viktig for kvinner som menn å ta vare på kultur og tradisjoner men det vil 

være et større sprang for kvinner å trø ut av tradisjoner og kulturelle rammer ved å starte i 

arbeid, enn det vil være for menn da dette er sett på som helt normalt i de fleste kulturer. 

Dette gjelder selvfølgelig ikke for alle kulturer. Ved at mange innvandrere ser så negativt på 

det å endre kultur helt vil det kanskje være vanskelig for andre i nærmiljøet å gå sine egne 
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veier med tanke på hva andre i samme kultur vil si, og hvordan de vil bli oppfattet. Men 

samtidig snakkes det om å finne en mellomvei, ved at en kan beholde det en liker i 

hjemlandets kultur samtidig som en tar til seg det som en liker ved den norske kulturen. Dette 

vil kanskje gjøre at endringer som sysselsetting vil bli enklere for særlig kvinner når en 

kommer til Norge hvor kvinner utgjør en stor del av arbeidslivet, normalt. 

 

6.4 Konklusjon 
 

Det kommer frem i dette kapitlet at sosioøkonomisk status og sysselsetting har stor betydning 

for boligsegregering. Funnene mine viser blant annet at noen av mine informanter bor på 

Slettebakken av økonomiske årsaker; som kommunale boliger og sosial stønad. Videre i 

kapitlet forklarer noen av informantene om kjønnsforskjellene i arbeidslivet for noen kulturer. 

Det blir ofte nevnt at det er mannens ansvar at økonomien skal gå rundt, og det gjør at 

kvinnene som regel blir hjemmeværende. Videre blir funn som er relatert til nedadgående 

sosial mobilitet sett på, da mange av informantene mine har utdanning fra hjemlandet, som 

ikke blir godkjent i Norge. Dette fører til at flere ikke får jobber som det de egentlig er 

utdannet som og må nøye seg med jobber som ikke tilsvarer utdanningen de har. Til slutt i 

kapitlet blir det sett på hvordan kultur har påvirkning på sysselsetting. Det kan tenkes at det i 

denne sammenheng er et særlig kulturhopp for kvinner å starte i arbeid enn det er for menn, 

da mange mener at å ta vare på  det kulturelle er svært viktig. Tidligere forskning på dette 

viser imidlertid at selv om sekundærflytting er med på å bidra til segregering i Oslo, viser 

undersøkelser at de klarer seg fint økonomisk. Det vil si at for Oslo vil tilflyttingen bety mer 

etisk boligsegregering enn sosioøkonomisk boligsegregering (Søholt, 2010).  
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7. Diskusjon 
 

I dette kapitlet vil det diskuteres rundt mine funn fra tidligere kapitler. Her vil jeg se på 

hvordan mine funn kan forklare boligsegregering samt hva som kan føre til at slik segregering 

er problematisk eller positivt sett fra beboernes perspektiv. Først vil jeg diskutere hvordan 

Slettebakken har likhetstrekk og forskjeller med Groruddalen som også assosieres med 

segregasjon. Deretter vil jeg diskutere hvordan integrering har betydning for informantene. 

Bakgrunnen for at informantene ønsker å bli boende i området vil diskuteres samt faktorer til 

dette. Identitetsproblematikk vil også bli diskutert i forhold til hvordan informantene har 

forklart situasjonen, de første møtene med det norske samfunnet og tiltak som ble iverksatt for 

å hjelpe. Videre vil kjønnsforskjellene diskuteres, hva som gjør at kjønn er interessant i 

sammenhengen med boligsegregering. Til slutt vil jeg diskutere sosial ulikhet og hvorfor 

tiltak for å forebygge dette kan være med å bidra til et bedre område å vokse opp og trives i 

for beboerne på Slettebakken.  

 

7.1 Groruddalen og Slettebakken, like tendenser? 
 

For å sammenligne med et område vi har en del forskning på, med tanke på 

innvandrerbefolkning, levekår og sosioøkonomisk status, vil forskning om Groruddalen være 

relevant. Det kan se ut som at både Slettebakken (ut i fra mine funn) og Groruddalen har hatt 

en del likhetstrekk med tanke på ulike negative faktorer som rusproblematikk og mye 

innvandring. Dette har forbedret seg noe, både statistisk og sett fra beboernes perspektiv. 

Mine informanter forteller at de stort sett trives i området og at ingen kunne tenke seg å flytte 

derifra med det første. De samme tendensene ser vi i Groruddalen, der forskning viser at 

beboerne der trives, føler seg trygge og opplever gode oppvekstsvilkår (Nadim, 2008). 

Spørsmålene vil uansett være om beboerne på Slettebakken vil påvirkes av hvordan andre 

utenifra ser på stedet. Samt om kultur og økonomiske ressurser vil være en faktor som får folk 

til å bli værende, og føle seg trygge i området. Kjønnsforskjeller vil også bli diskutert, i 

forhold til ulikheter som oppstår for kjønn, religion og kultur.  

 

Ved å bare se på statistikken fra de ulike bydelene, vil det kanskje se ut som at trivselen ikke 

er helt på topp verken i Groruddalen eller på Slettebakken. Når beboerne svarer på spørsmål 

om dette ser vi mennesker som trives i områdene de bor i. Dette kan skyldes flere faktorer, og 
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det som kommer frem i levekårsundersøkelsen fra Groruddalen er også noe av det jeg finner 

hos mine informanter i Bergen. Blant annet nevner mange gode relasjoner til andre i 

nærmiljøet, samtidig som at et flerkulturelt område sees på som svært positivt for mange, da 

informantene føler de har noen med samme verdier og holdninger som seg selv. De fleste jeg 

intervjuet er opptatt av at deres nærmiljø påvirker dem positivt i form at å kunne beholde 

tradisjoner og kultur, uten at noen stiller spørsmål til dette. Det er viktig for de å omgås med 

andre med samme livssyn slik at verdier blir bevart. I Groruddalen flytter folk sjelden fra 

området etter å ha bosatt seg der. Søholt (2010) mener dette kan tyde på et variert botilbud og 

det kan tenkes også å gjelde for beboerne på Slettebakken. Informantene forteller meg som 

sagt at de ikke ønsker å flytte fra området og at de trives, samtidig som de uttrykker sitt ønske 

om større og bedre bolig, samt være uavhengig av sosial stønad.  

 

Sysselsettingen og inntekt i Groruddalen og på Slettebakken, skiller seg negativ ut fra resten 

av henholdsvis av Oslo og Bergen. Høy arbeidsledighet og lavt inntektsnivå preger begge 

steder. Det har derfor vært prosjekter både på Slettebakken og Groruddalen for å bedre 

levekårene til beboerne der. Selv om Slettebakken og Groruddalen har mange likheter ser vi 

at det desidert er større andel innvandrere i Groruddalen. Samtidig som vi ikke finner det mye 

omtalte øst-vest skillet i Bergen slik man ser i Oslo. Det er vanskelig å si noe sikkert om 

likheter og forskjeller i de ulike områdene da det definitivt er mye mer forskning om 

Groruddalen enn det er om Slettebakken. At etnisk boligsegregering derimot kan si noe om 

begge steder er ikke til å legge skjul på.  

 

7.2 Integrerings betydning   
 

Integrering kan ha flere betydninger, særlig god og dårlig integrering er vanskelig å definere. 

Alle har sine meninger om hva integrering er, og deretter en formening om hvorvidt de er 

godt integrert eller ikke. Dette kom godt frem i intervjuene. Informantene hadde egne 

definisjoner på hva integrering for de var, der blant annet det grunnleggende for integrering 

for de fleste var det norske språk og verdier. Som nevnt i bakgrunnskapitlet viser en 

karlegging blant beboerne på Slettebakken at beboerne mener det er mangelfull integrering i 

området (Øiestad, 2012). Dette kommer også frem i analysekapitlet der informantene forteller 

meg at de mener at innvandrerne i området er dårlig integrerte. Det er derfor interessant at alle 

informantene mener de selv er godt integrert. Dette kan tenkes å være på bakgrunn av nettopp 
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at alle har egne definisjoner på hva de tenker på som integrert. Hadde alle hatt samme 

definisjon av begrepet vil det også vært lettere å tatt for seg god og dårlig integrering, 

samtidig som ulike definisjoner på begrepet også viser til hva menneskene i området ser på 

som viktig med den norske kulturen. Ved at en omgås mye med andre i nærområdet sitt vil 

også tanker og verdier være mer like, og beboerne derfor ha like tanker om hva det å være 

integrert innebærer.  

 

Nesten alle informantene fortalte at de fleste vennene deres var av utenlandsk opprinnelse, og 

at de nærmest ikke hadde noen norske venner. Dette kan tenkes å påvirke integrering på et vis 

som også en av informantene nevner ved å si at norske kontakter vil kunne åpne for flere 

muligheter for dem. Det trenger ikke å være helt riktig nødvendigvis, men det kan jo tenkes at 

noen nordmenn har et større nettverk enn det innvandrere som verken er født eller oppvokst i 

området har. Det å bare ha venner med utenlandsk opprinnelse trenger ikke nødvendigvis å 

være negativt, tvert i mot. Det å beholde språk, kultur og tradisjoner fra hjemlandet, samtidig 

lære seg norsk, vil kunne gi muligheter i form av jobber som kan ha behov for flerspråklige 

ansatte og videreføring av kultur fra hjemlandet. Samtidig nevner noen av informantene hvor 

viktig deres bakgrunn kan være for en eventuelle arbeidsgiver ved å ha erfaringer med å 

komme til et nytt land. På den andre siden  kan det også tenkes å ha konsekvenser i form av 

integrering, dersom man ikke ser noe behov for å lære seg språk eller det kulturelle ved det 

landet man kommer til, da man har mangel på kontakter og sosiale nettverk med mennesker 

av norsk opprinnelse. En kan fremdeles bo i segregerte områder men ha nettverk utenfor sitt 

nærmiljø som kan ha betydning for viktige arenaer å delta på. 

 

En grunn til at jeg ønsket å kartlegge hvordan informantene definerte integrering var for å 

kunne gi indikasjoner på hvordan området så ut i forhold til segregering. Integrering og 

segregering blir sett på som motsetninger til hverandre, i og med at integrering er et mer 

omtalt begrep for informantene, var det naturlig å spørre om dette fremfor å bruke begrepet 

segregering som kanskje er mer negativ ladet. Selv om informantene på forhånd fikk et skriv 

som sa at oppgaven skulle omhandle boligsegregering, var det ikke gitt at de var kjent med 

begrepet. Det er imidlertid snakk om integreringspolitikk og introduksjonsprogram for 

nyankomne for å fremme integrering etc. Samtidig ville det være mer interessant for meg å se 

på funn som kunne tolkes og sees på fra flere perspektiver. 
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7.3 Forblir i området 
 

Det er interessant å se på statistikken for å sammenligne hva tidligere undersøkelser gjort i 

området sier i forhold til hvordan beboerne selv forteller om sin egen situasjon. I starten av 

prosjektet tenkte jeg at det ville komme frem at informantene ikke var særlig fornøyd med 

området generelt. Dette viste seg å være feil da samtlige informanter var fornøyd med bo 

situasjonen sin. Dette kan ha sammenheng med at det er et flerkulturelt samfunn, 

beliggenheten, tryggheten og sosiale aktiviteter i området. Det kom frem at flere var særlig 

fornøyd med aktivitetstilbudene til barna i området, men at tilbudene til de voksne ikke er 

fullt så gode. Dette kan tyde på at flere blir værende i området for barnas skyld enn ut fra sine 

egne behov. Også de som bor i kommunale boliger trives veldig bra i området og har kun  

ønske om å kun flytte innad i området i senere.   

 

Da jeg først startet med prosjektet var min tanke at folk ønsker å bo i området på grunn av 

familie. Etter hvert kom frem at svært få av informantene hadde familie i nærheten. Det var 

derfor svært interessant å se på hvorfor mange var så fornøyd med å bo i området. Det 

flerkulturelle samfunnet på Slettebakken, kan tenkes å ha stor tiltrekningskraft på andre med 

utenlandsk bakgrunn. Kanskje kan ryktet Slettebakken tidligere hadde som «Chicago»  ha 

påvirket noe av den etnisk norske befolkningen til å unngå å bosette seg særlig i strøket ved 

blokk-Sletten. Det skal også understrekes at mange også er plassert der av kommunen og at 

dette ikke har vært et bevisst steds valg for mange av beboerne der. Med det sagt kan også 

problematikken rundt at mange innvandrere blir plassert i samme område, diskuteres.  

 

Selv om utvalget mitt trives i området, betyr det ikke at de ikke selv ser problematikken rundt 

at det i mange av Slettebakkens områder er en konsentrert andel av innvandrere. Det kan 

tenkes at dette vil sette en bremse på integreringen, dersom flere og flere innvandrere vil 

plasseres i samme området. Veien for å lære seg norsk istedenfor bare å snakke sitt morsmål 

med de andre beboerne i området blir da mye lengre. Samtidig vil språk sette en stopper for 

eventuelt sysselsetting eller utdanning, da det som oftest er et krav til å kunne snakke norsk 

for å kunne jobbe på mange arbeidsplasser. Samtidig er språk helt vesentlig i utdanningsløpet 

da mange må starte på videregåendeopplæring først. Særlig kvinner har en tendens til havne 

utenfor i utdanningsløpet og arbeidsmarkedet. På den andre siden vil dette også skape en 

trygghet for våre nye landsmenn, da de ikke lenger føler seg så alene i situasjonen om å 

«starte på nytt» og integreres. Informantene kunne i tillegg til å se problematikken med 
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plasseringen av innvandrere også fortelle om hvor oppsiktsvekkende de syntes det var å se 

innvandrere bli plassert i området med lav andel minoritetsbefolkning. Det kan derfor virke 

som nærmiljøets betydning og tryggheten dette medfører kan tenkes å veie opp for tapt 

integrering i området for beboerne der.  

 

7.4 Fører boligsegregering til identitetsproblematikk blant unge? 
 

Åpenbart blir en påvirket av sitt nærmiljø i forhold til verdier og holdninger. Det er også et 

mønster som sees på i områder som Slettebakken som kan føre barn og unge inn i farlige 

sykluser. Særlig innvandrerbarn har en tendens til å falle utenfor på viktige sosiale arenaer og 

fritidsaktiviteter, spesielt jenter, mens man ser økende identitetsproblematikk blant unge 

gutter. Denne problematikken bunner i synlige rusmiljø, trusler, hærverk og tendenser til 

gjengdannelser i området (Øiestad, 2012). Mange innvandrerbarn har kanskje få norske 

venner, noe som kan tenkes at også kan gjelde for de voksne, da det ofte er liknende mønstre 

hos barn og foreldre. Et interessant perspektiv er om boligsegregering også fører til mindre 

integrering på bakgrunn av hvilke verdier, tro og familiære forhold som spiller inn for 

menneskene som bor i området.  

 

Nygård skole 

 

Noen av informantene startet sin skolegang på Nygård skole i Bergen. Dette var en skole for 

minioritetsspråklige: Barn 1.-10. klasse samt voksenopplæring frem til 2015 da grunnskolen 

for barn ble avviklet og flyttet ut til bydelsskolene (Bennett & Lavik, 2020). De av 

informantene som gikk på denne skolen forteller om en trøblete skole med mange problemer 

som mobbing og voldelig oppførsel av noen av elevene på skolen. Det blir også fortalt at det 

dårlige miljøet på skolen førte til dårlig integrering av innvandrerne som gikk der. Dette er 

bare basert på informantene mine sine erfaringer fra skolen, men mye kan tyde på at dette kan 

føre til en utrygg og ubehagelig start for mange av de som kommer til denne skolen rett fra 

hjemlandet. Samtidig som at elevene blir preget av slikt fra starten av, er det ikke utenkelig at 

dette vil bidra til et dårlig miljø i nærområdet. De som er særlig utsatt for påvirkningen fra de 

andre elevene ved Nygård skole, er informantene som startet der i barne-og ungdomsårene 

sine. En av informantene forteller også om å ha blitt utsatt for mobbing i den grad at han selv 

ikke innså at dette var problematisk før han ble eldre. Om slike tilfeller med mobbing skjer og 
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de det gjelder ikke innser hvor ille det har vært før endt skolegang ved Nygård, er det ikke 

uvanlig å tenke at problematikken vil fortsette. Bakgrunnen for mye av mobbingen gikk på 

ulik etnisitet blant innvandrerne ved skolen, som også kan føre til splid i/ mellom ulike 

etniske grupper når de da flytter til steder som Slettebakken senere.  

 

Gutter er særlig utsatte når det kommer til kriminalitet og antisosial atferd. I en rapport fra 

NOVA (2007) ser vi blant annet forskjeller på norske og gutter med innvandrerbakgrunn. På 

mange av punktene i statistikken fra 2006 ser vi særlig forskjeller for småkriminalitet og mer 

alvorlige hendelser. De norske guttene representerer de mindre alvorlige forholdene, mens for 

de mer alvorlige og mer direkte kriminelle forholdene er innvandrer guttene i flertall (Øia, 

2007). Slike kriminelle handlinger som slåsskamper med våpen, og tyveri av ting med høye 

verdier kan føre til status i mange miljøer. Ved at mange av de som kommer til Norge havner 

i miljøer som er knyttet til slike handlinger gjør at framtidsutsiktene til disse er svært usikre. 

Årsakene til kriminalitet vil generelt være knyttet til de unge guttene sine levekår og 

livssituasjon. Når en kommer til Norge, er gjerne behovet for å skape sosial bekjentskaper 

ekstra viktig, men det er en ekstra sårbar tid. Behovet for å føle en tilknytning eller tilhørighet 

til noe vil kanskje bli ekstra sterk i en sårbar tid. Det er derfor tenkelig at mange havner i feil 

miljøer der anerkjennelse fra de andre i gjengen står høyere oppe enn det moralske i 

handlingene.  

 

7.5 Kjønnsforskjellene 
 

Statistisk ser vi at menn fra ikke-vestlige land er oftere ute i arbeid enn kvinner fra samme 

land. For nordmenn er arbeidsmarkedet noe kjønnsdelt, likevel er ikke forskjellene så 

markante (SSB, 2019). Vi ser at flere menn er i arbeid enn kvinner, men at forskjellen utgjør 

6,4% av de sysselsatte i Norge, mot for de afrikanske innvandrerne 13,3%. Hvorfor 

kjønnsforskjellene er større blant innvandrere enn nordmenn kan være mange årsaker til. 

Noen av faktorene i dette har jeg også fått en indikasjon på via mine informanter. Mye av 

mine funn baseres på kjønnsforskjeller i kulturell sammenheng. Kjønnsroller kan virker svært 

viktige i noen kulturer, der mannen skal forsørge familien mens kvinnen skal ta seg av 

husarbeid og barna i husstanden. Dette kan ha innvirkning på statistikken for sysselsetting 

blant noen innvandrer grupper. At flere innvandrer menn først reiser alene til Norge og at 

kvinnene kommer i ettertid, øker også kjønnsforskjellene med tanke på sysselsetting og 



 

 
 

72 

utdanning. Flere menn enn kvinner starter i utdanning eller arbeid etter endt 

introduksjonsprogram, som nevnt i tidligere kapittel (Ernes, 2016). Dette kan i flere tilfeller 

tyde på at gifte kvinner finner økonomisk trygghet i deres menn.  

 

Sosial kontroll virker som en viktig faktor for spesielt menn med ikke -vestlig bakgrunn, uten 

at det nødvendigvis slik det fremstilles som. Kjønnsrollene er såpass sterkt knyttet til kultur 

slik at å ta utradisjonelle valg i forhold til jobb og studier i verste fall kan føre til at en blir 

utstøtt i sosiale sammenhenger med andre med samme bakgrunn. En av informantene fortalte 

meg også om det å bli snakket om bak ens rygg i sitt sosiale nettverk når en valgte å ta valg 

som kanskje ikke var så populære med tanke på det tradisjonelle mønsteret. Den sosiale 

kontrollen som finnes i mange kulturer gjelder nok derfor ikke bare mellom menn og kvinner, 

men også omgivelsene rundt, og hva som blir sett på som innafor og ikke. Dette gjelder nok 

ikke alle ikke-vestlige land men flere av mine informanter viste til at kvinner fra noen 

kulturbakgrunner gjerne vil eller bør holde seg hjemme med barna, da arbeid og økonomi er 

mannens ansvar. Dette trenger ikke nødvendigvis å være noe innvandrerkvinnene ser på som 

negativ sosial kontroll, da det kulturelt er helt normalt å bli værende hjemme. For noen 

oppleves det kanskje ikke like positivt om de har ønske om å studere eller være i arbeid, men 

at mange menn nekter sine koner slike ting da dette ikke aksepteres ut i fra i familiens eller 

«gruppens» normer. Sterke føringer fra ens nærmiljø vil også ha en sammenheng med valg en 

tar i forhold til kultur og handlinger. 

 

7.6 Sosial ulikhet, hvorfor iverksette tiltak om beboerne trives? 
 

Alle små og store samfunn har noe å jobbe med når det kommer til trivsel, kulturelle og 

sosiale tilbud til beboerne. Bydel Årstad og Slettebakken har på bakgrunn av undersøkelser og 

statistikk blitt bemerket som et område som har behov for områdeløft for å fremme 

boligkvalitet og bekjempe sosial ulikhet. På bakgrunn av slike tiltak kan det virke som at 

beboerne legger merke til at det kommer flere tilbud i området som skal hjelpe til for å unngå 

forskjeller hos befolkningen der versus majoritetsbefolkningen. Som en av mine informanter 

forteller meg at Brann fotballklubb som ligger i området, har dannet en supporter gruppe for 

barn, og at en del av disse barna har minoritetsbakgrunn. Der deler de også ut gratisbilletter til 

medlemmene. Dette kan tenkes å være en del av å skape en felles aktivitet for barn i området 

for å unngå at de kan trekkes seg til andre usunne miljøer. Tilhørighet til noe som barna har 
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interesse for er svært viktig for barn og unge for at de skal føle trygghet og tilhørighet til 

sosiale nettverk. Ved å skape gratis tilbud i et område preget av mange kommunale boliger og 

sosial stønad vil dette være med på å skape mindre ulikheter blant barn og unge i området, 

slik at uansett bakgrunn har de mulighet til å delta på sosiale aktiviteter.  

 

To av informantene forteller om tilbud for barn, spesielt for jenter der de har en ordning som 

kalles jentegruppen, som tar med seg minoritetsjenter med på aktiviteter, som bading, fjelltur 

og ski. Jentegruppen er et initiativ av skolehelsetjenesten i Årstad som driver med aktiviteter 

for minoritetsjenter i 5-7. klasse ved Kronstad, Slettebakken og NyKrohnborg skole i 

samarbeid med Røde Kors (Blågestad, 2019). Dette tilbudet kom på bakgrunn av at 

minoritetsjenter var mindre synlige på fritidsaktiviteter enn det gutter var. Et utsagn fra en av 

mine informanter peker på at fritidsaktiviteter knyttet til jenter er basert på kultur og religion. 

Han forteller blant annet at det er sjelden at muslimske jenter får bedrive turn. Slik skepsis 

rundt aktiviteter fører kanskje til de havner utenfor da de ikke deltar på fritidsaktiviteter som 

kan knytte nettverk til andre i området. Nettverk skapes hele livet. Ved at barn havner utenfor 

i tidlig alder kan det føre til at de også havner utenfor i voksen alder. Dette kan igjen være 

med på å skape sosial ulikhet i området. Det kan virke som at informantene er klar over hvilke 

tilbud som finnes i området, men at få kanskje tenker over hvorfor slike tilbud iverksettes. 

Dette kan tenkes å være svært positivt med tanke på at tilbudene er der nettopp for å ikke 

skape ulikheter i nærmiljøet. Det kan tenkes at det er både den økonomiske situasjonen til 

mange beboere i området som gjør at slike tilbud iverksettes, men også på bakgrunn av 

skepsisen rundt flere aktiviteter særlig knyttet til minoritetsjenter deltakelse. Det vil uansett 

være noen som ikke ønsker at barna skal delta på slike tilbud eller som har andre verdier å ta 

hensyn til. Tiltakene ser kanskje små og ubetydelige ut i den store sammenheng men slike 

tiltak vil igjen føre til at beboerne trives.  
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8. Avslutning 
 

I denne delen av oppgaven skal jeg samle temaene som har vært gjennomgående i de to 

foregående kapitlene og se på dette i en mer sammenhengende setting enn bare hver for seg. 

Jeg vil oppsummere sentrale funn gjort i analysen. Jeg beskriver sentrale funn og 

implikasjoner av opplevelsen av å bo på Slettebakken og hvordan kjønnsforskjeller spiller 

inn, samt forståelse av årsaker til boligsegregering. Til nå i denne oppgaven har vi sett på 

hvordan boligsegregering oppstår og hvordan noen av menneskene som bor i områder preget 

av segregering opplever dette.  

 

8.1 Et flerkulturelt samfunn påvirker integreringen 
 

Før prosjektets start kunne det basert på statistikken se ut som menneskene i bydelen ikke 

trivdes så godt basert på statistikken. Dette var basert på hvordan Slettebakken så ut til å ligge 

an på levekårsstatistikken og hva den øvrige statistikken kunne fortelle meg. Gjennom å være 

i kontakt med beboerne der, samt ansatte i området, viste dette å være veldig feil. Noen av 

informantene hadde nok noe å peke på ting som kunne vært bedre i området, men når alt kom 

til alt var det absolutt ingenting som tilsa at de ikke trivdes i området. Kort oppsummer virket 

det som at de fleste var fornøyde med det flerkulturelle samfunnet i området. Dette førte til at 

de også knyttet sterkere bånd til andre innvandrere enn nordmenn, noe de ikke så på som 

problematisk for sin egen integrering, men heller for de andre og spesielt for de eldre 

beboerne i området. Det er ingen fasitsvar på om dette stemmer da integrering verken kan 

måles i statistikk eller ved å snakke med beboerne i området. Likevel vil sistnevnte kanskje gi 

en indikasjon på hvordan situasjonen med tanke på segregering og integrering i området er, 

samt hvordan dette oppleves ut i fra hvordan informantene definerer dette. Som vist i 

analysedelen, forteller Kawa om forskjellen mellom innvandrerbefolkningen og nordmenn, og 

bakgrunnen for hvorfor de velger å bygge nettverk som er preget av lite nordmenn. Jeg 

snakket også med informanter helt fra 18 års alder opp til 60 års alder, der nesten alle mente 

de var godt integrert. Nettverk virket å ha en svært viktig rolle når det kom til hvordan 

området opplevdes. Dette var noe ulikt når det kom til nettverk sett i et kjønnsperspektiv.  

 

Jeg å fokusere på kjønn for å finne ut om det kunne foreligge noen tendenser til forskjeller i 

kvinner og menns synlighet i området. Dette var da basert på de ikke- vestlige beboerne i 
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området. Funn i studien min viser kjønnsforskjeller i de ulike kulturene. Ved å se på hva som 

kommer frem i intervjuene, ser jeg at informantene forteller om forskjeller som fins blant 

kvinner og menn, der ofte kvinnene er de som er hjemmeværende. Selv om mine kvinnelige 

informanter var i jobb eller holdt på med utdanning, nevnte de forskjeller i frihet med tanke 

på nettverk for menn og kvinner. Blant annet ble det nevnt at gutter og jenter blir behandlet 

ulikt i forhold til hvor lenge de får være ute med venner, der gutter absolutt får være lenger 

ute. Dette er noe som kan føre til at menn har lettere for å knytte sosiale nettverk enn kvinner, 

som også har betydning for at det er en noe høyere andel menn i arbeid. Det er heller ikke 

utenkelig at dette vil påvirke integreringen for kvinner. Dersom jeg går ut fra flere av 

informantenes definisjon på integrering er det vell ikke helt utenkelig å si at mennene i 

området er om ikke bedre integrert enn noen av kvinnene, så i hvert fall mer synlig i 

nærmiljøet. Det var også lettere å få tak i mannlige informanter enn kvinnelige, noe jeg ikke 

heller tror er tilfeldig. Dette kan nok si noe om hvordan  kjønn spiller inn i sammenhengen 

mellom større arbeidsledighet blant kvinner enn menn.  

 

8.2 Økonomi har betydning 
 

Sosioøkonomisk status har betydning for boligsegregering. Dette vises i mine funn, da flere 

av informantene mine er avhengig av sosial stønad. Dette kan tenkes å ha en sammenheng 

med utdanning og nedadgående sosial mobilitet, samt at kulturforskjellene kan spille inn for 

at det er betydelig lavere andel minoritetskvinner i arbeid enn menn. Som man ser i 

analysekapitlet har flere av informantene høyere utdanning fra hjemlandet som de ikke får 

godkjent i Norge, som også fører til dårligere betalte jobber enn hva de egentlig er kvalifisert 

for. Samtidig har kjønn en stor sammenheng med det økonomiske. Inntektskilden stammer i 

mange innvandrermiljøer fra mannens arbeidsinntekt. Flere faktorer som kan spille inn og 

som ikke er sett på i denne oppgaven er enslige mødre eller fedre som ikke har annet valg enn 

å forsørge barna alene. Også enslige mindreårige kan ha økonomiske vansker. Mine funn 

tyder på at noen kvinner har en lengre vei å gå dersom de ønsker å starte i jobb eller 

utdanning på bakgrunn av kulturen de kommer fra. Det kan virke som at den sosiale 

kontrollen spiller en vesentlig større rolle for kvinner enn menn når det kommer til 

sysselsetting og utdanning. Funnene som vises i analysen peker på en klart større frihet for 

menn på generell basis. Noen av innvandrermiljøene kan ifølge mine informanter også ha en 

innflytelse på hvor grensen for hva som tillatt innenfor noen kulturer, da for å opprettholde 
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normer. Disse normene virker som de gjelder kvinner i større grad. Det kan derfor bli 

vanskeligere for kvinner å gjøre ting som er utenfor normen, da kultur og aksept virker som å 

være svært viktig for informantene. Mine informanter forteller også om en barndom preget 

hvor viktig videreføring av kultur fra hjemlandet var. Dette vil mest trolig prege informantene 

videre i livet med tanke på hvor viktig aksept fra andre i samme kultur er.   

 

8.3 Nettverk fører til sysselsetting 
 

Nettverk, sosioøkonomisk status og sysselsetting henger veldig tett sammen. Dersom en har 

mangel på nettverk vil dette påvirke ens arbeidssituasjon og videre ens sosioøkonomiske 

status. Funnene fra informantene tydet på at opplevelsen av å bo på Slettebakken er svært 

positiv på bakgrunn av deres sosiale nettverk  Dette hadde betydning for både de kvinnelige 

og mannlige informantene og uansett etnisk bakgrunn. Særlig var det de kvinnelige 

informantene som nevnte viktigheten med norske nettverk for å skaffe seg arbeid. De 

mannlige informantene virker mer eller mindre negative til arbeid i forhold til sin bakgrunn, 

da de nevnte hvor vanskelig det kunne bli for dem å skaffe seg jobb basert på hvilken 

bakgrunn de hadde og spesielt lagt vekt på navn. Det kan virke som at den mannlige delen av 

utvalget mitt så mer negativt på egen fremtid og arbeidssituasjon enn det kvinnene gjorde. 

Men samtidig virket det som begge kjønn var enige om at det er vanskeligere for 

minoritetsbefolkningen seg i mellom å skaffe seg arbeid uten nettverk utenifra. Ved at sånne 

tanker oppstår hos minoritetsmennene og guttene, vil også sannsynligheten for å droppe ut 

eller ikke fullføre høyere utdanning være større, basert på hva mine funn viser. Dette kan vi 

også se i analysen ved at kvinnene i større grad så viktigheten av å knytte kontakter med 

majoritetsbefolkningen og bruker dette som et middel for å komme seg videre i 

arbeidsmarkedet.  

 

8.4 Refleksjon og videre forskning 
 

I sammenheng med fenomenologien, der oppfatninger er sentral for erfaring, kan en spørre 

seg hvordan kunnskapen som kom frem i denne studien kan nyttiggjøres. Funn som kommer 

frem i denne studien kan være med på å synliggjøre og bevisstgjøre informantene men også 

politikere og kommunale institusjoner som arbeider med å tilrettelegge og bedre boligkår i 

Bergen. Denne studien har vært med på å synliggjøre noen av de tingene den ikke-vestlige 
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befolkningen på Slettebakken ikke var fullt så fornøyd med, men også fordeler ved å bo i 

området preget av segregering. Det som kom frem kompletterer forskning hvor andre metoder 

brukes og det ses likhetspunkter mellom slik de ikke-vestlige beboerne på Slettebakken og 

beboere i Groruddalen opplevede sin bosituasjon.  

 

Det er ingen tvil om at beboerne på Slettebakken trives og at opplevelsen av området alt i alt 

er positiv. Oppgaven gir indikasjoner på hvorfor beboerne trives så godt i området, og hva 

som gjør at de blir værende. Videre kvalitativ forskning om boligsegregering vil kunne gi 

politikerne en pekepinn for videre tiltak for at beboerne skal trives i andre områder for å 

unngå segregering. Slik det ser ut, ut i fra mine funn, har segregeringen av innvandrere på 

Slettebakken påvirket i en retning med mangelfull integrering for noen, sterkere tilknytning til 

kultur som videre kan føre til ikke ønskelige konsekvenser, samtidig som at utvidelsen av 

norske nettverk kan bli vanskeligere. Det flerkulturelle samfunnet på Slettebakken skaper for 

samtlige informanter en trygghet som de ikke klarer å finne noe annet sted i Bergen. Denne 

tryggheten handler om å møte mennesker som er i samme livssituasjon eller har opplevd mye 

av det samme gjennom prosesser som å komme til et helt nytt land, som har en kultur med 

nye normer og regler. Dette kan også være en forklaring hvorfor boligsegregering skjer. 

Områdeløft som har blitt gjort for å bedre bosituasjonen til beboerne på Slettebakken har nok 

vært en viktig faktor for at beboerne forteller om bedring i miljøene som før hadde mye 

uønsket atferd. Det blir blant annet fortalt om rusproblematikk i området som nå er mindre 

synlig enn før. Målsetningen for områdeløftet har også vært å bedre oppvekst- og bomiljø, 

samt fremme dialog blant ulike grupper i bomiljøet. Slike tiltak er kanskje små endringer som 

likevel gjør en stor forskjell i bosituasjonen. Området har nok behov for flere små endringer 

for å få ytterlige bedret bosituasjonen og integrering til beboerne der, slik som nesten alle 

andre steder og bydeler. Men ut i fra mine funn, er det helt klart bedringer fra før 

Slettebakken fikk et områdeløft til nå. Videre forskning på boligsegregering vil kunne bidra til 

å utvide forståelsen for hvordan beboerne opplever dette og gi føringer for hvilke tiltak som 

kan gi en forbedring i området ut i fra dette.  
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Alle kilder som er brukt i oppgaven er oppgitt 

Antall ord: 29032 
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Vedlegg A: Informasjonsskriv  
 

Ønsker du å delta på forskningsprosjekt om det å bo på Slettebakken?  

 

Kort om prosjektet 

 

Mitt navn er Maren Wold Lagha, og jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Fra august 2019 til juni 2020 skal jeg skrive min masteroppgave. Oppgaven skal handle om 

segregering av ikke vestlige innvandrere i Bergen bydel Årstad/ Slettebakken. Målet er å 

finne ut hvordan ikke-vestlige beboere opplever å bo i et segregert område. Bakgrunnen for å 

se på dette området er at det statistisk sett har en klart økende prosent av innvandrere. Det 

ønskes også å se på dette i kjønnsperspektiv.  

 

Jeg ønsker å utføre intervju med ikke-vestlige beboere i området Slettebakken. Intervjuene vil 

ta rundt en time og utføres der de som intervjues selv ønsker å være. Alle som deltar i 

forskningsprosjektet vil bli anonymisert. Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon om 

forskningsprosjektet dersom du ønsker å delta eller kanskje kjenner noen i området som 

kunne latt seg intervjue.  

 

Kontakt meg på mail: mllagha@student.sv.uio.no eller på tlf: 94796088.  

Min veileder ved Universitetet kan også kontaktes dersom det skulle være noen andre 

spørsmål knyttet til forskningsprosjektet : k.e.kjellman@sosgeo.uio.no 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

86 

Vedlegg B: Intervjuguide 
 

• Starter med å introdusere prosjektet kort, får informantene til å les gjennom 

informertsamtykkeskjema. Noen spørsmål angående prosjektet? 

 

• Bakgrunn:   

- Alder? 

- Utdanning/Yrke?  

- Høyere utdanning? 

- Barn? 

 

• Flyttingen hit 

- Når flyttet du til Norge? 

- Hvor lenge har du bodd i Bergen? 

- Når flyttet du til Årstad/ Slettebakken? 

- Hvor lenge har du bodd her? 

 

• Begreps avklaring 

• Integrering: 

- Hva tenker du integrering er, hvordan vil du beskrive begrepet? 

- Tenker du at innvandrere i dette området er godt integrerte i samfunnet ellers? 

- Om du ikke tenker på Slettebakken, tror du det er noe forskjell på integrering av menn 

og kvinner? 

 

• Nærmiljøet 

- Kan du fortelle om hva som gjorde at du/dere ønsket å flytte til dette området? 

- Har du familie i nærmiljøet? 

- Hva syntes du generelt om området du bor i? 

- Hvordan syntes du tiltak om integrering fungerer i dette området? 

- Tenker du at det er noe forskjell for kvinner og menn å bo her? 

- Bor dine nærmeste venner i området?; Er de norske eller har de ikke -vestlig 

bakgrunn? 

- Har du  mange venner utenfor dette området? 
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- Hva tenker du om at det er mye innvandrere i dette området? 

- Er det noen andre steder i Bergen du heller kunne tenke deg å bo? 

- Benytter du deg av noen av tilbudene som bydelen tilbyr? 

- Syntes du disse tilbudene passer deg og dine interesser bra? 

- Fritidsaktiviteter, fotball, håndball, musikk 

 

• Tanker om egen fremtid  

- Hvordan ser dine fremtidsplaner ut?  

- Har du planer om å ta høyere utdanning? 

- Hva ønsker du å jobbe som? 

- Om du har barn, hva tenker du om at de skal vokse opp på Landås?/ Om du får barn 

tenker du at dette området er et bra sted å vokse opp på? 

- Hvordan tenker du som kvinne/mann at framtidsutsiktene dine ser ut i forhold til andre 

menn/kvinner i samme område? 

- Tror du din bakgrunn som innvandrer og som kvinne/mann kan gi deg fordeler og 

ulemper i fremtiden? 
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Vedlegg C: Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt  
 

 

Mitt navn er Maren Wold Lagha, og jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Fra august 2019 til juni 2020 skal jeg jobbe med min masteroppgave. Jeg skal skrive oppgave 

om boligsegregering av ikke vestlige innvandrere i Bergen bydel Årstad/ Slettebakken. Målet 

er å finne ut hvilke opplevelser en har ved å bosette seg i området. Bakgrunnen for å se på 

dette området er at det ved å se på statistikk har en klart økende prosent av innvandrere. 

Oppgaven vil i hovedsak baseres på kvalitative intervjuer med beboere fra ikke-vestlige land i 

dette området.  

 

Da jeg ønsker å se på opplevelsen av å komme til Slettebakken, er de som har mest 

informasjon om området, beboerne der. Ønsker jeg å intervjue beboere som ønsker å dele sine 

tanker og erfaringer med meg. Å delta i et intervju vil innebære å prate med meg i 1-2 timer, 

avhengig av hvor mye tid du har til rådighet. Jeg vil spørre noe om din bakgrunn, men 

fokusere mest på dine opplevelser rundt det å komme til området og generelt spørsmål knyttet 

til dette. Jeg ønsker at intervjuet gjennomføres et sted du føler deg komfortabel, og du kan 

selv bestemme om du ikke ønsker å svare på enkelte spørsmål under intervjuet.  

 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Det er også opp til deg om den informasjonen du deler i intervjuet skal brukes i 

oppgaven eller ikke. Jeg vil bruke en lydopptaker under intervjuet for å sikre at dine sitater 

blir så korrekt som mulig. Det er kun jeg og min faglige veileder som vil ha tilgang til 

opptakene i løpet av prosjektet, og de vil slettes ved prosjektets slutt (senest slutten av 

november 2020). Alle deltakeres navn vil anonymiseres i oppgaven. Kjønn, omtrentlig alder 

og yrke vil kunne komme frem i oppgaven dersom det er relevant. Om denne informasjonen 

ikke sikrer din anonymitet vil den ikke brukes. Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig 

ovenfor prosjektet. Ved gi samtykke til å delta i prosjektet vil du godkjenne behandling og 

bruk av personopplysninger du oppgir. Fordi jeg gjennom intervjuet kan få vite 

personopplysninger om deg, har du som deltaker rett til: 

1. Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg 

2. Å få rettet personopplysninger om deg,  

3. Å få slettet personopplysninger om deg,  
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4. Få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og  

5. Å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.  

 

Prosjektet er meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) som tar seg av personvern 

knyttet til forskning. De kan kontaktes på e-post: personverntjenester@nsd.no, eller telefon: 

55 58 21 17. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: johannes.elgvin@sv.uio.no. 

 

Min faglige veileder fra Universitetet i Oslo er Kjell Kjellman.  

 

Dersom du har spørsmål knyttet til prosjektet, eller annet, kan jeg kontaktes på e-post: 

mllagha@student.sv.uio.no, eller på mobil: 94796088.  

 

Med vennlig hilsen, 

Maren Wold Lagha 

 

Samtykke til deltagelse i prosjektet 

 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, er over 18 år gammel og ønsker å delta i intervju: 

 

 

___________________________________________ 

(Signert av deltaker, dato)  

 

 

 
 


