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Sammendrag 

 

Forskningen på boligsegregering og nabolagseffekter er omfattende, og i korte trekk er det 

enighet om at nabolaget har en viss betydning, men det er uklart hvor mye, for hvem og 

hvordan. Flere studier fra USA har vist at det å vokse opp i vanskeligstilte nabolag kan få 

negative konsekvenser for barns livssjanser, mens andre studier særlig har påpekt betydningen 

av seleksjonsskjevhet. Litteraturen på området er preget av den amerikanske forskningen, 

hvor det er en høy grad av boligsegregering og sosial ulikhet. Spørsmålet er om vi kan finne 

liknende mønstre i en norsk kontekst, med vanskeligstilte nabolag med en geografisk 

opphopning av sosiale problemer, og om det er relevant å benytte begreper som «ghetto» i en 

norsk sammenheng. Oppgaven er todelt: først en deskriptiv analyse av nabolagene i Akershus, 

og deretter en individanalyse av oppvekstnabolagets betydning for sannsynligheten for å ha 

blitt siktet for minst ett lovbrudd i løpet av en tiårsperiode.  

 

For å måle konsentrasjonseffekter benytter jeg fem ulike sosiale indikatorer: andelen bosatte 

med lav inntekt, lav utdanning, sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige og siktede. 

Innvandrerandel brukes også for å beskrive nabolagene. I den deskriptive analysen benyttes 

både en enkel opptelling av antall sosiale problemer, kluster-analyse for å konstruere 

nabolagstyper, kart og linjediagram for å undersøke konsentrasjonsnivå og endring. 

Sammenhengen mellom nabolagskjennetegn og kriminalitet undersøkes ved hjelp av 

flernivåanalyse, og jeg har gjort alle analysene i R. Datagrunnlaget består av registerdata fra 

SSB om alle bosatte i Akershus i perioden 1993-2014, i alderen 18-65 år.  

 

Analysene viser at boligsegregeringen i Akershus er på et svært lavt nivå sammenliknet med 

USA, og det er kun en liten opphopning av sosiale problemer. Resultatene viser dessuten en 

forbedring over tid, der nabolagene blir mindre preget av sosiale problemer, og selv de mest 

vanskeligstilte nabolagene har en relativt lav andel bosatte med levekårsproblemer. Dette 

tydeliggjør viktigheten av å tolke de teoretiske perspektivene i lys av konteksten, og jeg vil 

argumentere for at «ghetto»-begrepet ikke er egnet til å forklare situasjonen i Akershus. Når 
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det gjelder nabolagseffekter på sannsynligheten for kriminalitet, viser resultatene litt ulike 

funn avhengig av hvordan nabolagskjennetegn måles. Den enkle opptellingen av sosiale 

problemer fant ingen konsentrasjonseffekter, mens i kluster-analysen var det blandede funn. 

Ved å benytte de sosiale indikatorene direkte i modellen, viste analysene en positiv 

sammenheng mellom sannsynligheten for kriminalitet og en høy andel sosialhjelpsmottakere 

og arbeidsledige i nabolaget. Det ble altså ikke funnet noen tydelige konsentrasjonseffekter, 

men analysene tydeliggjør viktigheten av arbeid og sosial deltakelse.  

 

For å forklare analyseresultatene vil jeg peke på mulige strukturelle forklaringer, herunder 

velferdsstatens støtteordninger som begrenser sosial ulikhet og fungerer som et sikkerhetsnett. 

Jeg vil også peke på sosiale prosesser innad i nabolaget, for eksempel sosialisering mellom 

ulike sosioøkonomiske grupper og sosial kontroll. Ettersom det er et stort overlapp mellom 

teoriene om nabolagseffekter, og det er uklart hvilke premisser og konsekvenser som legges 

til grunn, vil jeg argumentere for at de bør presiseres ytterligere for å være mer hjelpsomme i 

praksis. Jeg vil også diskutere betydningen av seleksjonsskjevhet, og presiserer at jeg ikke 

utelukker at nabolaget kan ha en betydning utover det som fanges opp i mine analyser. For 

eksempel er operasjonaliseringen av nabolag og de sosiale indikatorene sensitive for valgene 

jeg har tatt, og videre har jeg ikke tatt høyde for eksponeringstid eller flytting i analysene. 

Med visse forbehold argumenterer jeg likevel for at det er liten grad av opphopning av sosiale 

problemer i Akershus, og at nabolaget ikke har så stor betydning for sannsynligheten for 

kriminalitet.  
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1 Innledning 

 

Folk flest vil være enige i at oppvekstmiljøet har betydning, men i forskningen er det stor 

uenighet om både hvorvidt og hvor mye (Brattbakk og Wessel 2017). I litteraturen har man 

gjerne tatt utgangspunkt i nabolaget og den sosiale konteksten individene befinner seg i. Det 

finnes ulike måter å definere nabolag på, men fokuset er likevel på samspillet mellom 

befolkningssammensetningen og ressurser, den sosiale interaksjonen og det fysiske miljøet 

(Sampson, Morenoff, og Gannon-Rowley 2002). Flere studier fra særlig USA har vist at det å 

vokse opp i vanskeligstilte nabolag kan få negative konsekvenser for barns livssjanser 

(Jargowsky og Tursi 2015; Minh mfl. 2017; Sampson mfl. 2002; Sellström og Bremberg 

2006; Sharkey og Faber 2014). Massey (2016:376) har for eksempel hevdet at det å vokse opp 

i et fattig, segregert nabolaget kan føre til dårligere tilgang til arbeidsmarkedet, lavere inntekt, 

eksponering for kriminalitet og vold, lavere utdanning og dårligere helse. Det kan dermed 

tenkes at hvis man er disponert for kriminalitet, vil det være forskjell på å leve i et godt 

område og i et dårlig område.  

 

Det finnes likevel også studier som ikke finner noen effekt av nabolaget eller som peker på at 

effektene egentlig skyldes seleksjonsskjevhet (Hedman og van Ham 2012; McGloin og 

Thomas 2019; Minh mfl. 2017; Sampson 2019; Sampson mfl. 2002; Sharkey og Faber 2014). 

I tillegg til denne usikkerheten omkring omfanget av nabolagseffekter, er det uklart hvilke 

mekanismer nabolaget påvirker gjennom. Både strukturelle begrensninger og sosiale 

prosesser i nabolaget kan påvirke individenes atferd på ulike måter, og det kan være vanskelig 

å skille mekanismene fra hverandre. Forskningen på boligsegregering og nabolagseffekter er 

omfattende, og i korte trekk er det enighet om at nabolaget har betydning, men det er uklart 

hvor mye og for hvem (Sharkey og Faber 2014).  

 

En opphopning av sosiale problemer kan altså få betydning for de bosatte – særlig barn og 

unge. Litteraturen på området er preget av den amerikanske forskningen, hvor det er en høy 

grad av boligsegregering og sosial ulikhet (Clark 2015; Massey 2016). I velferdsstaten Norge 
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er situasjonen annerledes, selv om det er et tema også her. Det er tydelig i dagligspråket og i 

media, hvor man ofte kan høre ord som «ghetto» og «parallellsamfunn». Det er likevel blitt 

gjort få vitenskapelige studier fra Norge som undersøker betydningen av å vokse opp i 

områder med en opphopning av levekårsproblemer, såkalte konsentrasjonseffekter. De fleste 

studiene om segregering og betydningen av dette er dessuten fra Oslo, som skiller seg fra 

store deler av landet. Det er derfor uklart hvorvidt disse begrepene er egnet til å beskrive 

situasjonen i Norge, og hvilken betydning det har å vokse opp i ressurssvake nabolag i en 

norsk velferdsstatelig kontekst. Ved å analysere registerdata fra 1993-2014 om alle bosatte i 

tidligere Akershus fylke vil jeg undersøke følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvordan er fordelingen av sosiale problemer i de ulike nabolagene i Akershus? 

o Finnes det geografisk konsentrasjon av sosiale problemer? 

o Har de ulike nabolagene endret seg i tidsperioden 1998-2014? 

 

2. Hvilken rolle spiller kjennetegn ved nabolaget man bor i for sannsynligheten for å ha 

blitt siktet for minst ett lovbrudd?  

 

I denne oppgaven vil jeg altså undersøke graden av geografisk konsentrasjon av sosiale 

problemer i Akershus, og den eventuelle betydningen av å vokse opp i et vanskeligstilt 

nabolag på sannsynligheten for å ha blitt siktet for minst ett lovbrudd i løpet av en 

tiårsperiode. Denne utfallsvariabelen har en skjev fordeling der kun noen få har blitt siktet, 

men jeg har valgt denne fordi den er mye brukt i teorien, og er dessuten viktig både 

samfunnsmessig og politisk. Den svake spredningen blir også påvirket av at jeg undersøker 

nabolagets betydning for barn og ungdom, slik at en stor andel av individene som har fått en 

siktelse i løpet av livet blir utelatt. Denne begrensningen gjør at det kan bli vanskelig å fange 

opp eventuelle nabolagseffekter. I beskrivelsen av nabolagenes kjennetegn vil jeg benytte 

ulike mål på nabolagenes sosioøkonomiske status basert på andelen bosatte med lav inntekt, 

lav utdanning, sosialhjelpsmottakere, bosatte uten arbeidstilknytning og siktede. 

Innvandrerandel brukes også for å beskrive nabolagene. 

 

Det å undersøke graden av geografisk konsentrasjon av sosiale problemer er inspirert av 

Sverige og Danmarks fokus på utsatte områder, som viser at boligsegregering er et tema også 
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utenfor USA. I 2010 opprettet Transport-, Bygnings- og Boligdepartementet i Danmark en 

såkalt «ghettoliste» hvor særlig vanskeligstilte nabolag identifiseres basert på ulike 

kjennetegn ved befolkningssammensetningen og deres sosioøkonomiske status1 (Bergløff 

2019; Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2018). Listen oppdateres årlig og i 2019 

oppfylte 29 boligområder kriteriene for å havne på listen, hvorav 15 hadde vært på listen i 

fem år og omtales som «harde ghettoer» og ytterligere 43 boligområder karakteriseres som 

utsatte. Bruken av ordet «ghetto» har blitt sterkt kritisert av blant annet FN, og mange stiller 

seg kritiske til denne listen (Bank mfl. 2020; Bergløff 2019, 2020). I november 2018 vedtok 

Danmark den såkalte «ghettopakken» eller «parallellsamfunnspakken» som tar sikte på å løse 

problemer som påpekes i «ghettolisten». Blant annet gjøres straffeutmålingen geografisk 

betinget, i tillegg til at bostedet avgjør om man blir pålagt å sende barn i barnehagen. I de 

«harde ghettoene» kreves det at beboersammensetningen endres ved tvang, slik at antallet 

familieboliger reduseres til maks 40% (Bergløff 2019; Regeringen 2018).  

 

Dette innebærer at beboerne kategoriseres og utsettes for ulik behandling avhengig av bosted. 

Et hovedproblem er at et av kriteriene for å havne på listen er at over halvparten av beboerne 

har ikke-vestlig bakgrunn. Her kobles etnisitet til levekårsproblemer og kriminalitet på en 

måte som kan føre til stigmatisering og diskriminering. En slik holdning har vært mer utbredt 

i USA, hvor det er en lang historie med etnisk segregering hvor svarte amerikanere i lang tid 

ble diskriminert i boligmarkedet (Jargowsky og Tursi 2015; Massey 2016; Wacquant 2013; 

Wilson 1987). Til sammenlikning er historien med segregering kortere i de nordiske landene. 

Det finnes dessuten flere typer segregering, hvor sosioøkonomisk ulikhet mellom nabolag 

også er en viktig dimensjon.  

 

Selv om Danmark er det nordiske landet som tydeligst har satt segregering i system, har dette 

vært et tema også i Sverige. Det svenske politiet har klassifisert boligområder ut fra graden av 

utsatthet: utsatte områder, risikoområder og særlig utsatte områder (Underrättelseenheten 

                                                 
1 Kravene for å havne på listen er at det allmenne boligområder må ha over 1000 beboere, hvor over halvparten 

av innbyggerne har ikke-vestlig bakgrunn og som oppfyller minst to av disse kriteriene: 40% av beboerne i 

alderen 18-64 år er utenfor arbeidsmarkedet, 30% av beboerne i alderen 30-59 år har kun grunnskoleutdannelse, 

inntekten for skattepliktige i alderen 15-64 år er mindre enn 55% av snittet for bruttoinntekt for tilsvarende 

gruppe i regionen, og andelen beboerne som er dømt for lovbrudd er tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet 

(Bergløff 2019; Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2018). 
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2015:13). For at et geografisk avgrenset område skal kunne klassifiseres som et utsatt område, 

må et flertall av beboerne ha lav sosioøkonomisk status og de kriminelle må ha en direkte 

eller indirekte innvirkning på lokalsamfunnet (Underrättelseenheten 2015:13). Språkbruken er 

mer forsiktig her enn i Danmark, og klassifiseringen har ikke fått like store konsekvenser for 

beboerne. Det er dessuten et større fokus på det sosioøkonomiske aspektet og opphopningen 

av levekårsproblemer. 

 

Dette står i sterk kontrast til likhetsidealet som ofte fremmes når man snakker om de nordiske 

velferdsstatene, og det viser at boligsegregering er et tema også i de nordiske velferdsstatene. 

I Norge har man imidlertid ingen offisiell liste som i Danmark, og det har vært mindre fokus 

på å kategorisere nabolag basert på innvandringsbakgrunn og sosioøkonomiske faktorer – selv 

om ordet «ghetto» ofte brukes i den politiske debatten og i media. Spørsmålet blir dermed om 

det er en liknende konsentrasjon av sosiale problemer også i Norge. Det vil derfor være 

interessant å undersøke om det finnes områder i Akershus med en opphopning av ulike sosiale 

problemer, hvorvidt disse områdene har endret seg over tid og hvilken betydning dette 

eventuelt har for beboerne. I denne sammenhengen regnes ikke innvandringsbakgrunn som et 

problem, slik at jeg kun vil fokusere på den sosioøkonomiske dimensjonen av ulikhet. Dette 

henger likevel sammen med etnisk segregering, hvor litteraturen på feltet tyder på at 

levekårsproblemer er mer utbredt i områder med høy innvandrerandel (Massey 2016; 

Sampson 2019; Sampson mfl. 2002).  

 

Jeg skriver denne oppgaven i samarbeid med prosjektet «Ethnic Segregation in schools and 

neighourhoods: consequences and dynamics» som er en del av forskergruppen «Social 

Inequalities and Population Dynamics» på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på 

UiO. I dette prosjektet undersøkes blant annet den geografiske konsentrasjonen av 

levekårsproblemer i Oslo, og jeg har derfor valgt å gjøre en liknende studie i Akershus. Jeg 

har imidlertid hatt stor frihet til å utforme problemstillingen og forskningsdesignet i 

masteroppgaven. Ved hjelp av både kluster-analyse og flernivåanalyse vil jeg undersøke 

graden av boligsegregering i Akershus, og betydningen av denne for kriminalitet.  
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1.1 Om Akershus 

Etter 01.01.2020 omfattes Akershus av Viken fylkeskommune, sammen med Buskerud og 

Østfold (Rødland 2018). Før dette var Akershus Norges nest største fylke etter Oslo med 

tanke på innbyggertall og hadde per 22.02.2019 624.055 innbyggere (Akershus 

fylkeskommune 2019b). Dette er 11,7% av landets befolkning (Akershus fylkeskommune 

2019b). Det tidligere fylket er delt inn i tre regioner: Follo, Vestregionen og Romerike (nedre 

og øvre) (Akershus fylkeskommune 2019a), og det omkranser Oslo. Byene i Akershus er 

Lillestrøm, Sandvika, Ski, Drøbak og Jessheim. Hele 70% av fylkets landareal er dekket av 

skog (Akershus fylkeskommune 2019b). Det er altså stor variasjon i hvor tettbebygd ulike 

nabolag er, avhengig av om man bor i nærheten av en by eller ikke.  

 

Ifølge en rapport om barn og unges levekår i Akershus fra 2017 lå fylket under 

landsgjennomsnittet for antall siktede personer per 1000 innbyggere i aldersgruppen 5-20 år, 

men over gjennomsnittet når det gjelder aldersgruppen 25-29 år (Akershus fylkeskommune 

2017:82). I 2016 var gruppen med lavest andel siktede i Akershus aldersgruppen 5-14 år med 

2,3 siktede personer per 1000 innbyggere og gruppen med høyest andel var aldersgruppen 18-

20 år med 38,3 siktede personer (Akershus fylkeskommune 2017:82). Av alle bosatte menn i 

Akershus i 2016 hadde 6,6% blitt tatt for et eller flere lovbrudd, og 1,4% av alle kvinner 

(Akershus fylkeskommune 2017:82). Det er imidlertid ikke alle lovbrudd som blir oppdaget, 

og det vil derfor alltid være en rekke mørketall i den offisielle kriminalstatistikken. Ifølge 

Ungdataundersøkelsen hadde ca. 10% av guttene og 6% av jentene oppgitt at de hadde begått 

minst 10 regelbrudd det siste året (Akershus fylkeskommune 2017:83). I 2016 var det 

registrert 53 saker i konfliktrådet for Oslo og Akershus, og 23 i Østfold og Follo (Akershus 

fylkeskommune 2017:84). De fleste sakene omhandlet narkotika og vold. I underkant av 

halvparten av disse ungdommene er selv registrert med store levekårsproblemer knyttet til 

rus, familie, bolig og skole eller arbeid, og flere er dessuten selv fornærmet part i alvorlige 

lovbrudd som vold og seksuallovbrudd (Akershus fylkeskommune 2017:84).  
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1.2 Oppgavens struktur  

I kapittel 2 vil jeg redegjøre for ulike teoretiske perspektiver på boligsegregering (2.1) og 

mekanismer for hvordan nabolaget kan påvirke individet (2.2). Disse deles inn i tre 

hovedgrupper: sosial kontroll og samhandling (2.2.1), ressursteorier og sosial isolasjon (2.2.2) 

og sosialisering og smitteeffekter (2.2.3). I kapittel 3 om tidligere forskning presenteres først 

tidligere studier om nabolagseffekter generelt (3.1.1), deretter mer spesifikt om kriminalitet 

(3.1.2) og til slutt en diskusjon om betydningen av seleksjon (3.2). I avsnitt 3.3 gis det en kort 

oppsummering med forventinger til empirien. Datamateriale (4.1), operasjonalisering av 

variablene (4.2) og analysemetode (4.3) presenteres i kapittel 4. I kapittel 5 presenteres 

resultatene av den deskriptive analysen av nabolagene i Akershus, og i kapittel 6 presenteres 

resultatene av regresjonsanalysene. Funnene diskuteres i kapittel 7, hvor jeg også gir en 

kritikk av teoriene om nabolagseffekter (7.3) og peker på mulige svakheter ved analysene 

(7.4). Til slutt gis det en konklusjon i kapittel 8.  
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2 Teoretiske perspektiver 

I dette kapittelet vil jeg først presentere teoretiske perspektiver om boligsegregering og 

redegjøre for bosettingsmønstre i verden i dag (2.1), deretter ulike teorier om hvordan 

nabolaget kan påvirke individet (2.2). I neste kapittel vil jeg presentere tidligere forskning om 

nabolagseffekter (3).  

2.1 Boligsegregering 

Boligsegregering har vært et faktum helt siden opprinnelsen av de første byene for 10.000 år 

siden, og i dag er alle byer preget av en viss ulikhet (Massey 2016:3). Problemet oppstår 

særlig hvis det er systematiske forskjeller i hvem som bor i de ulike områdene, og at visse 

befolkningsgrupper over tid blir dårligere stilt enn andre. Segregering referer til romlig 

atskillelse mellom sosialt definerte grupper (Clark 2015:549–50; Massey 2016:370). Dette 

betyr at ulike befolkningsgrupper bor i ulike områder av byen, og grensene kan trekkes på 

bakgrunn av etnisitet, klasse eller andre egenskaper. En slik inndeling av mennesker kan føre 

til opphopning av sosiale problemer i visse områder, f.eks. fattigdom, og det kan bli store 

forskjeller (Massey 2016:375). Boligsegregering kan dessuten bidra til å opprettholde 

levekårsproblemer over tid og gjennom generasjoner (Massey 2016). I USA ble det økt fokus 

på dette etter Wilsons The Truly Disadvantaged fra 1987 og Massey og Dentons American 

Apartheid fra 1993 (Massey 2016:370).  

 

På makronivå finnes det ulike forklaringer om hvorfor boligsegregering oppstår og hvilken 

betydning det har for de bosatte. Disse teoriene handler altså om strukturelle kjennetegn ved 

byer og hvordan befolkningssammensetningen er ulik i ulike områder av byen. Dette er ofte 

stabilt over tid, og det er derfor viktig å undersøke hvilke befolkningsgrupper som blir 

værende i de vanskeligstilte nabolagene, og hvorfor. Motsatt fokuserer teoriene på mikronivå 

på de sosiale prosessene som skjer i nabolaget, altså hvordan beboerne formes av 

interaksjonen med hverandre (se kapittel 2.2).  
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Det finnes flere ulike teorier om årsakene til hvorfor boligsegregering oppstår. Når det gjelder 

prosesser på makronivå, har Chicagoskolens sosiologer, særlig Park og Burgess, pekt på 

betydningen av urbanisering, markedsprosesser og konkurranse (Massey 2016:372). De så for 

seg en økologisk suksesjon der et område gikk gjennom fire faser: invasjon, konflikt, 

konsolidering og til slutt klimaks hvor det har blitt skapt et nytt «naturlig område» (Massey 

2016:372). Boligsegregering ble altså sett på som et resultat av naturlige markedsprosesser og 

sosial tilpasning til endrede omgivelser. Restriksjoner i boligmarkedet og diskriminering ble 

senere også ansett å være viktig for boligsegregeringen (Massey 2016:373–75). Når det 

gjelder etnisk segregering, har Wacquant (2013) understreket betydningen av majoritetens 

makt og kontroll over minoritetsgrupper. Han presiserer at det er et skille mellom «ghetto» og 

etniske nabolag, hvor ghettoen er et resultat av maktutøvelse, begrensning og kontroll. I den 

amerikanske konteksten har altså politikk vært en viktig årsak til at segregering har oppstått.  

 

En annen måte å forstå segregering på, som kanskje er mer relevant for Norge, fokuserer på 

endringer i individers preferanser. Dette er prosesser på mikronivå. Thomas Schellings modell 

viser hvordan små endringer i individers preferanser, for eksempel at de ønsker å bo med 

andre av samme type, kan føre til tydelige segregeringsmønstre (Clark 2015:551–52). Valg og 

preferanser er dessuten påvirket av økonomi, hvor boligprisene er med på å avgjøre hvor 

individer bosetter seg. I Oslo er det for eksempel stor forskjell på boligprisene på vest- og 

østkanten, hvor de særlig velstående nabolagene på Oslo vest skiller seg ut  (Wessel 2017). 

Selv om Norge ikke har vært preget av den samme politiske begrensningen og direkte 

diskrimineringen i boligmarkedet som i USA, skapes det ulike bosettingsmønstre basert på 

økonomi, valg og preferanser (Wessel 2017).  

 

2.1.1 Hvordan måles segregering?  

Når vi vet, eller tror vi vet, hva segregering er og hvorfor det oppstår, blir spørsmålet hvordan 

det kan måles. Dette er sentralt i studiet av nabolagsendringer og nabolagsforskning, hvor 

nabolag klassifiseres basert på ulike kjennetegn ved de bosatte. Studiet av nabolagsendringer 

begynte allerede på 1900-tallet da Chicagoskolens sosiologer, som var inspirert av 

naturvitenskapelige modeller, forstod byen som et økologisk system hvor nabolagene utviklet 
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seg eller fulgte en degraderende prosess gjennom invasjon og suksesjon slik som i naturen 

(Delmelle 2015:1; Hincks 2017; Li og Xie 2018:1314). I senere tid har dette perspektivet blitt 

kritisert for å akseptere og legitimere urettferdig segregering (Reibel 2011:308). Som en 

reaksjon på humanøkologiens holistiske, normative og deskriptive metode ble det derfor økt 

fokus på segregeringsindekser for å måle graden av segregering. Det finnes mange ulike 

indekser, men de to mest brukte er ulikhetsindeksen («the dissimilarity index») og 

eksponeringsindeksen («the exposure index») (Clark 2015:549; Massey 2015, 2016:371). 

Disse er mer deskriptive og ikke knyttet til en overordnet teori. Disse indeksene har imidlertid 

blitt kritisert for at de antar en idealtilstand der det er jevn fordeling mellom gruppene, uten at 

det begrunnes hvorfor (Massey 2015:411).  

 

Det finnes mange ulike målemetoder, hvor noen fokuserer på kun én dimensjon av 

segregering og andre har en flerdimensjonal tilnærming. Etter mye uenighet om hvilken 

målemetode som var best, gjorde Massey og Denton i 1988 en gjennomgang av de ulike 

segregeringsindeksene og fant at det var fem underliggende dimensjoner av segregering som 

best kunne måles med hver sin metode (Massey 2015:411–12). For å måle graden av ujevn 

fordeling mellom to grupper anbefales ulikhetsindeksen, mens for å måle graden av isolasjon 

anbefales eksponeringsindeksen («P* isolation index»). En tredje metode er absolutt 

sentraliseringsindeks (ACE), hvor det undersøkes hvor stor andel av gruppe A som må flytte 

for å skape en jevn fordeling mellom gruppe A og B rundt det geografiske senteret i urbane 

områder (Massey 2015:412). De to siste metodene fokuserer i større grad på den romlige 

dimensjonen, hvor «spatial proximity index» (SP) kan brukes for å måle om nabolag med 

liknende kjennetegn er gruppert («klustret») i samme geografiske område og relativ 

konsentrasjonsindeks (RCO) kan brukes for å måle konsentrasjon ved å undersøke hvor stor 

andel fysisk plass en gruppe opptar i forhold til gruppens størrelse (Massey 2015:411–12). 

Disse indeksene fokuserer hovedsakelig på én dimensjon av ulikhet.  

 

Den første metoden, ulikhetsindeksen, er særlig blitt brukt i amerikansk forskning på etnisk 

segregering (Massey 2015:411). Denne indeksen måler segregering som andelen av 

minoriteten og majoriteten som må bytte nabolag for å oppnå en jevn fordeling (Massey 

2015:411, 2016:371). Fordelingen i hvert nabolag sammenliknes altså med fordelingen i 
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befolkningen, slik at i en by med 10 % av gruppe A og 90 % av gruppe B vil det være en jevn 

fordeling dersom hvert nabolag også har en slik fordeling mellom gruppe A og B. En D-verdi 

på 100 betyr at de to gruppene ikke deler noen nabolag, mens en verdi på 0 betyr at det er full 

integrering (Massey 2016:371). Den andre metoden, eksponeringsindeksen, måler 

sannsynligheten for at man i nabolaget vil møte på et individ fra en annen gruppe enn man 

selv tilhører (Clark 2015:549, 552; Massey 2015:412). Dette måler hvor adskilt en gruppe er 

fra en annen, og har blant annet blitt brukt for å identifisere særlig marginaliserte grupper eller 

eliter. Disse metodene er blitt mye brukt, men også mye kritisert, i tidligere forskning. For 

eksempel er det problematisk at resultatene er avhengige av størrelsen på nabolaget eller byen 

som måles, slik at de som regel ikke kan brukes til å sammenlikne graden av segregering i 

ulike kontekster (Clark 2015; Massey 2015). Dette blir ofte kalt «modifiable areal unit 

problem» (Buzzelli 2020). Indeksene kan likevel være nyttige for å undersøke utvikling over 

tid innenfor samme by. Et annet problem er at indeksene mangler teoretisk forankring (Clark 

2015).  

 

I nyere tid har det blitt økt fokus på flerdimensjonale analyser som tar høyde for segregering 

basert på flere kjennetegn (Clark 2015). Som nevnt kan «spatial proximity index» brukes for å 

undersøke graden av romlig gruppering eller opphopning i mindre områder (Massey 

2015:412). Her inkluderes et avstandsmål ved at befolkningssammensetningen i områdene i 

nærheten vektes tyngre enn mer fjerntliggende områder (Clark 2015:552). Denne romlige 

dimensjonen er i fokus ved studier av nabolagsendringer og klassifiseringer av ulike 

nabolagstyper (Delmelle 2015; Hincks 2017; Li og Xie 2018; Mikelbank 2011; Morenoff og 

Tienda 1997; Owens 2012; Reibel 2011). Her brukes imidlertid ulike typer av kluster-analyse, 

for eksempel hierarkisk klustering eller partisjonell k-means, for å måle grad av segregering. 

Dette er noe annet enn ulikhetsindeksen, selv om de begge har fokus på romlig nærhet. Det 

finnes både fordeler og ulemper med en slik metode, og dette vil jeg diskutere nærmere i 

kapittel 4.3.1 om analysemetode.  

 

Det er fordeler og ulemper med hver av disse målemetodene, og valget må tilpasses hva man 

ønsker å undersøke og hvilken dimensjon av segregering man er interessert i. Det meste av 

den tidligere forskningen har fokusert på kun én dimensjon som for eksempel etnisitet eller 
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fattigdom, mens flerdimensjonale analyser hevdes å være bedre egnet til å fange opp 

nyansene i den sosioøkonomiske kompleksiteten som definerer et nabolag (Delmelle 2015:1). 

Man kan for eksempel undersøke både segregering basert på etnisitet og klasse, eller et samlet 

mål på sosioøkonomisk status basert på ulike indikatorer. På denne måten kan man ta i 

betraktning de ulike sosiale problemene som finnes og samspillet mellom dem. Dette gjør det 

også mulig å undersøke konsentrasjonseffekter og opphopning av levekårsproblemer. Jeg har 

valgt en slik tilnærming i denne oppgaven, hvor jeg vil benytte ulike sosiale indikator for å 

undersøke graden av nabolagssegregering i Akershus.  

 

2.1.2 Segregering i verden i dag 

Når man snakker om boligsegregering er det viktig å ta i betraktning konteksten, ettersom det 

er så store variasjoner både i tid og rom. Det er for eksempel store forskjeller mellom de mest 

segregerte områdene i mange amerikanske byer og forholdene i Norge. De fleste studiene om 

boligsegregering er fra USA, særlig når det gjelder etnisk segregering. En klassiker er 

Wilsons The Truly Disadvantaged fra 1987, hvor konsentrert fattigdom sees som et resultat av 

samspill mellom klassesegregering innenfor grupper og etnisk segregering (Massey 

2016:385). Denne boken har gitt inspirasjon til studier av særlig vanskeligstilte nabolag, og 

kan være noe av grunnen til det store fokuset på etnisitet. Begrepsbruken og teoriene er derfor 

sterkt preget av den amerikanske konteksten. I den amerikanske forskningen brukes for 

eksempel ofte begrepet rase i forbindelse med etnisk segregering, men jeg velger likevel å 

benytte begrepet etnisitet ettersom dette er mer brukt i en norsk sammenheng. Den videre 

fremstillingen omfatter likevel også forskningen som benytter rasebegrepet.  

 

Segregering basert på etnisitet  

De siste tretti årene har det vært en svak nedgang i etnisk segregering i USA, særlig for svarte 

amerikanere (Clark 2015:550; Massey 2016:378). Dette skyldes blant annet at ressurssterke 

individer fra minoriteten har flyttet til mer velstående, ofte hvite, nabolag (Clark 2015:551). 

Når det gjelder innvandrere fra Latin-Amerika og Asia, har segregeringen imidlertid vært 

stabil eller økt fra 1970 (Massey 2016:379). Den mest segregerte gruppen i Nord-Amerika er 

likevel fortsatt svarte amerikanere, mens det i Canada er asiater som bor i de mest segregerte 
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områdene (Massey 2016:379). Den gjennomsnittlige verdien på ulikhetsindeksen i Nord-

Amerikas urbane områder er moderat, med verdier fra 35 til 55. Noen byer er imidlertid 

«hypersegregert» med en verdi på rundt 60, og i 2010 bodde over halvparten av alle urbane 

afroamerikanere og en femtedel av urbane latin-amerikanere i slike områder (Hess mfl. 2019; 

Massey 2016:379). Teorien om segmentert assimilering er basert på dette, som peker på at 

ressursene i minoritetsmiljøet avgjør hvilket segment av samfunnet de ulike 

innvandrergruppene blir assimilert inn i. Ifølge denne teorien kan innvandrere for eksempel 

risikere å bli assimilert inn i en fattig underklasse dersom de får større muligheter innad i sin 

egen minoritetsgruppe enn i majoritetssamfunnet (Alba og Nee 2014; Hermansen 2020; 

Jargowsky 2009; Jiménez 2014; Portes og Zhou 2014).  

 

Totalt sett er det en større gjennomsnittlig andel ikke-hvite i USA enn i Europa, med 23,58% 

mot 5,88% (Lichter, Parisi, og de Valk 2016:67). Dette reflekterer den lange historien med 

innvandring i USA, mens dette er et nyere fenomen i Europa. Situasjonen i Europa i dag har 

likhetstrekk med situasjonen i USA i forrige århundre da mange europeere utvandret til 

Amerika (Lichter mfl. 2016:65). De siste årene har det vært økt innvandring til europeiske 

land, for eksempel flyktninger fra Syria, Somalia og Kosovo, og gjennom EU-samarbeidet 

som gir fri flyt av arbeidskraft (Lichter mfl. 2016:65). Dette fører økt til mangfold og bringer 

med seg spørsmål om kultur, integrering og segregering.  

 

I motsetning til den synkende trenden i Nord-Amerika, har graden av segregering i Europa 

økt (Massey 2016:379). Massey (2016:379) peker på en slik utvikling i både Sverige, 

Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike og Spania – hvor Sverige har høyest 

nivå av segregering. For eksempel hadde den mest segregerte gruppen i Stockholm, 

somaliere, en D-verdi på 80 i år 2000, mens den minst segregerte gruppen, etiopere, en D-

verdi på 62 (Massey 2016:379–80). Det er likevel stor variasjon avhengig av hvilken etnisk 

gruppe og hvilke byer det er snakk om. For eksempel er muslimer mer segregert enn andre 

grupper i de fleste europeiske land, og det samme gjelder segregering basert på mørk hudfarge 

(Lichter mfl. 2016:72; Massey 2016:382). Boligsegregeringen ser dessuten ifølge Massey ut 

til å være større i Nord-Europa enn Sør-Europa. Sammenliknet med USA er nivåene 
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imidlertid lave i Europa, særlig sammenliknet med situasjonen i de hypersegregerte områdene 

i dag og situasjonen tidlig på 1900-tallet (Massey 2016:382).  

 

Selv om ulikhetsindeksen vanligvis ikke kan brukes for å sammenlikne områder av ulik 

størrelse direkte, har Lichter m.fl. (2016:75) benyttet data for hvert europeiske land basert på 

konstruerte standarder («NUTS») som kan sammenliknes på tvers av land. Den 

gjennomsnittlige verdien på ulikhetsindeksen (D) for USA var 40,2 i 2016, mens den i Europa 

var 38 (Lichter mfl. 2016:67). Verdiene varierer avhengig av hvilken minoritetsgruppe man 

undersøker, men totalt sett er det store likheter i segregeringen på makronivå mellom statene i 

USA og landene i Europa (Lichter mfl. 2016:69). Til sammenlikning hadde Norge en D-verdi 

på 14 for alle minoriteter samlet (Lichter mfl. 2016:69). Når det gjelder segregering på 

mikronivå, innad i byene, er det likheter i segregeringsmønstre hvor minoritetsgruppene 

særlig er bosatt i den indre bykjernen. Det er imidlertid mye større grad av segregering i 

amerikanske byer (D-verdier fra 30,18 i Riverside, California til 66,56 i Atlanta) enn i de 

europeiske byene Amsterdam (D-verdi på 23,00), Rotterdam (D-verdi på 30,54), London (D-

verdi på 24,24) og Brussel (D-verdi på 19,21) (Lichter mfl. 2016:70).  

 

Flere studier, inkludert tidlige studier fra Chicagoskolen, har vist at segregering ofte 

overlapper med annen geografisk basert ulikhet slik som fattigdom, arbeidsledighet, 

kriminalitet, overbefolkning og lav kvalitet i boligmarkedet (Lichter mfl. 2016). Slik 

overlapping av sosiale problemer ser imidlertid ut til å være mer utbredt i USA enn i Europa. 

En årsak kan være at europeiske, statlige tiltak for å fremme integrering har bidratt til å 

begrense alvorlighetsgraden av boligsegregering sammenliknet med resultatet av 

markedsprosessene i USA (Lichter mfl. 2016). Det har imidlertid vært en økning i 

nasjonalistiske, høyreekstreme politiske partier i flere europeiske land de siste årene, og dette 

kan være en barriere for integrering og sosial likhet (Lichter mfl. 2016:66).  

 

Når det gjelder etnisk segregering i Norge, er de fleste studiene blitt gjort i Oslo. Fra 1970-

tallet vokste det frem et etnisk skille mellom Oslo øst og vest, hvor innvandrere særlig bosatte 

seg på østkanten av byen (Wessel 2000, 2017:80). Boligmarkedet spilte en stor rolle i denne 
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utviklingen (Wessel 2017:88–89). Mens ca. 47-49% av befolkningen med norsk bakgrunn bor 

i Oslo vest, bor en overvekt av etniske minoriteter i Oslo øst (for eksempel på Grønland, 

Stover, Furuset, Veitvet, Linderud og Søndre Nordstrand) (Wessel 2017:80–81). Andersen og 

Biseth (2013) har undersøkt hvorvidt innvandrerungdom i Groruddalen er marginalisert og 

segregert. De konkluderer med at ungdommene ikke er sosialt isolerte, men deltar aktivt i 

storsamfunnets institusjoner – det er altså ikke snakk om «ghetto» slik som i andre land 

(Andersen og Biseth 2013). Nordvik og Hedman (2019) fant likevel i sin studie fra Oslo at 

etterkommere av foreldre med asiatisk eller afrikansk bakgrunn i større grad enn 

majoritetsbefolkningen var bosatt i nabolag med lav sosioøkonomisk status. En annen studie 

har vist at nivået av etnisk segregering i Norge er lavt og kan sammenliknes med nivåene i 

Danmark, selv om konsentrasjonen er høyere i de norske nabolagene med høyest andel 

bosatte med innvandringsbakgrunn på makronivå, for eksempel i og rundt Oslo (Rogne mfl. 

2020). Ifølge denne studien er den etniske segregeringen på mikronivå dessuten lavere i 

Norge enn i Belgia, Danmark, Nederland og Sverige, som tydeliggjør behovet for å ta i 

betraktning både konteksten og den geografiske størrelsen som måles (Rogne mfl. 2020). En 

annen norsk studie har vist at det har vært en økende grad av boligsegregering i Norge 

generelt, og Oslo spesielt, som delvis kan forklares av innvandring (Hermansen 2020).  

 

Segregering basert på sosioøkonomiske faktorer  

Segregeringen basert på familieinntekt har imidlertid økt i USA (Clark 2015:553; Massey 

2016:386). Dette gjelder både fattige og velstående nabolag, slik at det har blitt økt isolasjon 

basert på inntekt. I 2010 var ca. 28% av alle husholdninger med lav inntekt bosatt i områder 

med hovedsakelig lav inntekt. Videre har det blitt mindre sannsynlig at nabolag med blandet 

inntektsnivå eksisterer (Clark 2015:553). Andelen nabolag med konsentrert fattigdom i USA 

har økt med 72% siden år 2000, hvor hele 12,4 millioner amerikanere bodde i nabolag med en 

fattigdomsrate på 40 % eller mer i 2008-2012 (Jargowsky og Tursi 2015:527). Det er dessuten 

variasjon avhengig av etnisitet, hvor afroamerikanere har tre ganger så stor sannsynlighet for 

å bo i fattige områder som hvite (24,6% mot 8,4%) og latin-amerikanere har dobbelt så stor 

sannsynlighet som hvite (Jargowsky og Tursi 2015:527). Massey (2016:387) peker på at 

kombinasjonen av etnisk segregering og økt inntektsulikhet og –segregering gir grobunn for 

geografisk konsentrert fattigdom og dermed reproduksjon av sosial ulikhet. Denne 

økonomiske dimensjonen har fått økt fokus de siste årene (Clark 2015:553). For eksempel har 
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økonomen Piketty undersøkt betydningen av økonomisk ulikhet for sosial ulikhet (Piketty 

2014; Piketty og Goldhammer 2015). Økonomene Chetty og Hendren (2016) har dessuten 

undersøkt betydningen av inntektsnivået i nabolaget for ulike individuelle utfall.  

 

I Europa er det til sammenlikning få studier som fokuserer på sosioøkonomisk ulikhet 

(Massey 2016:385). Det er likevel studier som viser at det har blitt økende ulikhet og 

segregering også i Europa, selv om dette er på et lavere nivå enn i USA. Musterd (2005) har 

sammenliknet segregasjonsnivåer i europeiske byer og konkluderte med at fattige i Europa i 

liten grad er segregert, mens det heller er inntektseliten som er mest segregert.  

 

I Norge har Ljunggren og Andersen (2015) undersøkt klassesegregeringen i Oslo og viser at 

den vertikale segregeringen mellom arbeiderklassen og øvre middelklasse har økt i perioden 

1970-2003. Videre har den horisontale segregeringen i den øvre klassen økt basert på 

økonomisk og kulturell kapital. I en tidligere studie fant Wessel (2000) at graden av 

sosioøkonomisk segregering har holdt seg stabil i Oslo. Andersen og Ljunggren (2014) har 

dessuten vist at inntektseliten på Oslo vest er mest segregert og isolert, slik at de har høyest 

sannsynlighet for å møte på personer fra sin egen gruppe i nabolaget. Disse nabolagene har 

blitt kalt «gylne ghettoer» for å vektlegge opphopningen av sosiale goder i motsetning til 

opphopningen av levekårsproblemer man ofte finner i tradisjonelle, amerikanske ghettoer. 

 

2.1.3 Velferdsstatens betydning  

Velferdsstaten spiller en stor rolle for graden av både etnisk og sosioøkonomisk segregering i 

Europa og andre deler av verden. Musterd (2005:341) peker på at det ofte er korrelasjon 

mellom hvilken type velferdsstat som dominerer og graden av inntektsulikhet i landet – som 

igjen påvirker graden av segregering. Den viktigste mekanismen er redistribusjon gjennom 

skattesystemet som utjevner ulikhet, og ulike velferdsordninger som gir støtte til sårbare 

grupper. Dette bidrar til at ulike befolkningsgrupper har likere tilgang til for eksempel 

boligmarkedet, utdannings- og helsesystemet enn i mange andre land. På denne måten har de 

ulike gruppene mer kontakt med hverandre, og konsekvensene av boligsegregering blir 



16 

 

dessuten redusert slik at det blir mindre sjanse for geografisk konsentrert fattigdom (Massey 

2016:380). Det er for eksempel mye høyere inntektsulikhet i USA, Storbritannia og Italia enn 

i sterke sosialdemokratiske velferdsstater som Sverige, Danmark, Finland og Norge (Musterd 

2005:341).  

 

Det finnes imidlertid visse unntak. I Italia er det relativt lav grad av segregering, selv om det 

er høy inntektsulikhet, og dette kan delvis forklares av familiens rolle og ansvar i 

velferdsstatstypen som dominerer rundt Middelhavet (Musterd 2005:345). I Belgia er det 

motsatt – i Brussel er det lav grad av ulikhet, men høy grad av segregering. Dette kan skyldes 

at boligmarkedet er løsrevet fra statlig intervensjon og at det dermed blir et større skille 

mellom hvem som bor hvor, slik som i markedsdrevne USA (Musterd 2005:342). Det er altså 

mye som tyder på at sterke velferdsstater med statlig intervensjon bidrar til mindre grad av 

segregering, selv om det finnes variasjoner mellom de europeiske landene og byene.  

 

Det er dessuten viktig å påpeke at de ulike velferdsordningene virker ulikt i de ulike landene, 

avhengig av den politiske, økonomiske og kulturelle konteksten (Wessel 2000). Musterd 

(2005:344) peker for eksempel på ulike årsaker til at segregeringen i Sverige har hatt større 

konsekvenser enn i Nederland: hvor effektiv statlig intervensjon i sårbare områder har vært, 

reisemuligheter og «spatial mismatch» og til slutt stigmatisering og diskriminering. Det er 

altså ingen selvfølge at konsekvensene blir små kun fordi velferdsstaten er tilstede – det har 

også betydning hvordan segregeringen blir forstått, hvilke tiltak som settes inn og hvordan 

disse virker i den aktuelle konteksten. Dette betyr at også segregeringen i sterke velferdsstater 

som Sverige, Norge og Danmark kan få store konsekvenser for individene. Disse er likevel av 

en mindre alvorlighetsgrad enn i for eksempel USA. Lichter m.fl. (2016:72) underbygger 

dette ved å hevde at det er liten sjanse for at innvandrermiljøene i Europa blir «ghettoer» slik 

vi kjenner dem fra USA, men at utviklingen heller har likhetstrekk med segregeringen blant 

asiater og latin-amerikanere i USA. Jeg skal derfor undersøke om situasjonen i Norge er 

annerledes enn, eller har likhetstrekk med, den som beskrives i den amerikanske forskningen 

på «ghetto» og vanskeligstilte nabolag. Velferdsstatene Danmark og Sverige har benyttet 

disse begrepene, som viser nødvendigheten av å sette spørsmålstegn ved relevansen av 

ghetto-begrepet for norske studier.  
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2.1.4 Vanskeligstilte nabolag 

I litteraturen understrekes ofte betydningen av å bo i særlig vanskeligstilte områder, og det 

påpekes at visse områder får en opphopning av sosiale problemer som fattigdom, 

arbeidsledighet og kriminalitet. Slike konsentrasjonseffekter kan defineres som «romlig 

opphopning av økonomisk eller sosialt vanskeligstilte individer i et gitt nabolag, og 

«feedback»-effektene som forsterker problemene knyttet til fattigdom» (Jargowsky og Tursi 

2015:525). Flere studier har dessuten vist at nabolag med konsentrasjon av sosiale problemer i 

stor grad er stabile over tid, og at det ofte er de samme personene som blir boende over tid – 

og dette går i generasjoner (Jargowsky og Tursi 2015:525). 

 

To sentrale begreper i denne sammenhengen er ghetto og underklasse. Begrepet ghetto brukes 

både som en beskrivelse av segregerte områder og som et analytisk konsept for å forklare 

ulike utfall (Hutchison og Haynes 2012). Det ble opprinnelig brukt i Italia på 1500-tallet om 

visse områder i byene som jøder ble begrenset til å bo i (Hutchison og Haynes 2012; 

Wacquant 2013). I dag brukes det imidlertid ofte for å referere til segregeringen av 

marginaliserte grupper, særlig svarte amerikanere i USA, men det er uenighet om hva som 

skal regnes for å være en ghetto og hvorfor den oppstår (Hutchison og Haynes 2012).  

 

Underklassen er ifølge Wilson (2006) en gruppe som står utenfor samfunnet og som gjerne er 

sosialt isolerte. I boken The Truly Disadvantaged fra 1987 skriver han om strukturelle 

endringer som har ført til at særlig svarte amerikanere har blitt isolert i den indre bykjernen i 

Chicago, som han kaller ghetto, og disse har falt utenfor klassestrukturen. Wilson (1987) 

hevder at det er viktig å bruke begrepet «underklasse» fordi det har skjedd en 

samfunnsendring hvor det på 80-tallet var mer utbredt med vedvarende fattigdom i den indre 

bykjernen enn det var på 40- og 50-tallet. Tidligere bodde også svarte fra arbeider- og 

middelklassen i samme nabolag som de fattige, slik at disse kunne opptre som en «sosial 

buffer» ved at institusjoner og sosiale normer opprettholdes, og nabolaget blir dermed mer 

robust til å takle økonomiske svingninger (Wilson 1987:56). Wilson, i likhet med Wirth fra 

Chicagoskolen, vektlegger altså betydningen av klasse og mangel på økonomiske muligheter 

for minoritetsgruppene i ghettoen. Ghettoen er dessuten ifølge dette perspektivet delvis et 

kulturelt fenomen som er bestemt av beboernes sosiale kjennetegn, hvor det er mangel på 
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sosial kontakt med storsamfunnet slik at egne normer og verdier kan utvikles i det isolerte 

nabolaget (Hutchison og Haynes 2012). 

 

Loïc Wacquant er uenig i Wilsons beskrivelse av ghettoen som kun et fattig område, og 

hevder at disse områdene er fattige på grunn av majoritetens kontroll og eksklusjon av 

minoritetsgruppene (Hutchison og Haynes 2012; Wacquant 2013). Han kritiserer bruken av 

begrepet «underklasse» fordi dette underkommuniserer betydningen av etnisitet og 

majoritetens maktutøvelse (Wacquant 2013:5). Ghettoen er ikke et naturlig område som har 

oppstått som følge av miljømessig tilpasning og økonomiske begrensninger i boligmarkedet 

(Wacquant 2013:9). Wacquants forståelse av begrepet er basert på studier av Chicagos «Black 

Belt» og Frankrikes «Red Belt» i mellomkrigstiden, det vil si begrensede områder hvor særlig 

afroamerikanere i Chicago eller arbeiderklassen i Paris måtte bosette seg når diskrimineringen 

i boligmarkedet holdt dem utenfor visse nabolag (Castañeda 2012; Wacquant 2013:23). 

 

Wacquant (2013:15) vektlegger videre skillet mellom etniske nabolag og ghettoen, hvor 

ghettoen i tillegg til boligsegregering krever at majoriteten setter begrensinger og utøver makt 

overfor minoritetsgruppene. Det er fire konstituerende elementer i ghettoen: (1) stigma, (2) 

begrensning og kontroll utenfra, (3) romlig/stedsbasert avsperring og (4) parallelle 

institusjoner (Wacquant 2013:7). Ghettoen har ulike funksjoner for majoriteten og 

minoriteten, hvor den skal avgrense og kontrollere minoritetsgruppen i tillegg til at den er et 

beskyttende og integrerende apparat innad i ghettoen (Wacquant 2013:10). Ifølge Wacquant 

kan dermed ghettoen føre til både diskriminering og fellesskap, avhengig av konteksten. Dette 

kan sammenliknes med Lamonts symbolske grensedragning, hvor det trekkes grenser mellom 

«oss» og «dem» (Lamont 1992:2, 9; Verdouw og Flanagan 2019). En slik forståelse av 

ghetto-begrepet vektlegger i større grad de strukturelle mekanismene som fører til at ghettoen 

oppstår og forblir i fattigdom – nemlig majoritetens makt og kontroll.  

 

Begrepet om underklasse har dessuten blitt kritisert fordi det fremstiller en gruppe mennesker 

på en stereotypisk måte (Jargowsky og Tursi 2015:525). Det er store forskjeller mellom 

individer som lever i områder med høy fattigdom, og det blir derfor for enkelt å omtale dem 
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som en egen «underklasse». Det er også en fare for at dette begrepet knyttes til tesen om en 

«fattigdomskultur» som bidrar til å opprettholde fattigdommen og dermed rettferdiggjør 

ulikhet og eksklusjon (Streib mfl. 2016; Wilson 1987). Dette begrepet er dessuten lite 

passende i en norsk kontekst (Hermansen 2020).  

 

Det er altså uenighet om både ghetto- og underklasse-begrepet. Ghetto-begrepet fokuserer i 

større grad på situasjonen i det segregerte området, det er ikke kun en merkelapp på 

individene som bor der, slik som begrepet om underklasse. Ghetto som et analytisk begrep har 

dermed visse fordeler ved at det vektlegger de strukturelle mekanismene som ligger til grunn. 

Det er imidlertid et begrep som også brukes i dagligtalen, gjerne med negative konnotasjoner 

som kan virke stigmatiserende ovenfor områder med høy innvandrerandel. Situasjonen i 

Norge er dessuten av en mindre alvorlighetsgrad enn i USA, hvor begrepet har blitt mest 

brukt. Jeg vil derfor undersøke om det finnes slike «vanskeligstilte nabolag» med en 

opphopning av sosiale problemer, hvor fokuset er på geografisk konsentrasjon av sårbare 

grupper.  

 

2.2 Mekanismer 

Nabolaget og nærmiljøet er særlig viktig for barn fordi dette setter begrensninger for 

dagliglivet, ettersom mesteparten av deres tid tilbringes her (Brattbakk og Wessel 2017; 

Sellström og Bremberg 2006:544). Ungdomstiden mellom de sene tenårene og tidlig 20-årene 

har blitt kalt «emerging adulthood», hvor ungdommer utforsker og erfarer nye sider av livet, 

og det er også et viktig vendepunkt for videre antisosial atferd. Det er gjerne denne tiden de 

fleste avslutter sin lovbruddskarriere, mens noen få fortsetter å begå nye lovbrudd (Wright 

mfl. 2014). Teorier inspirert av biologi, psykologi og helsesosiologi peker imidlertid på at 

nabolaget kan få betydning for barns helse og utvikling allerede i de første leveårene 

(Leventhal og Brooks-Gunn 2000; Minh mfl. 2017; Sellström og Bremberg 2006; van Vuuren 

mfl. 2014). Det er likevel særlig teoriene om nabolagets påvirkning i ungdomstiden som er 

relevant for min problemstilling.  
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Det finnes mange ulike teorier om hvordan nabolaget kan påvirke individet, men det er mulig 

å dele dem inn i tre hovedgrupper: teorier om sosial kontroll og samhold («collective 

efficacy»), ressursteorier og sosial isolasjon, og til slutt teorier om sosial læring. Det er likevel 

noe overlapp mellom mekanismene, og det finnes ulike måter å gruppere dem på. For 

eksempel er det mulig å dele mekanismene inn i sosiale prosesser som skjer innad i nabolaget, 

og strukturelle prosesser som handler om kjennetegn ved nabolaget. Det er likevel et gjensidig 

samspill mellom disse nivåene, og det kan derfor være vanskelig å skille mekanismene fra 

hverandre. Ifølge Sampson (2019:7) blir nabolag påvirket av, og påvirker, både 

makrostrukturer (politiske, økonomiske og rettslige) og mikroprosesser (individers 

oppfatninger og valg). Bostedskonteksten er altså en viktig påvirkningsfaktor for hvordan 

mennesker oppfører seg, i tillegg til at denne atferden påvirker selve nabolaget. I det følgende 

vil jeg presentere ulike teorier om hvordan nabolaget kan påvirke individet, både gjennom 

strukturelle og sosiale prosesser.  

 

2.2.1 Sosial kontroll og samhold i nabolaget 

Teoriene om sosial organisering og kontroll vektlegger fellesskapet i nabolaget og dets evne 

til å kontrollere og begrense uønsket atferd (Wodtke, Harding, og Elwert 2011:716). Selv om 

det finnes ulike varianter, handler alle disse teoriene om det samme temaet om sosial kapital, 

organisering og fellesskap. Jeg vil hovedsakelig presentere tre perspektiver: Sampsons teori 

om samhold («collective efficacy») og sosial kontroll, og hvordan rutineaktivitetsteorien kan 

knyttes til denne, i tillegg til Mertons teori om sosial belastning og anomi.  

 

Sampsons teori om sosial desorganisering og samhold («collective efficacy») er sentral i 

litteraturen om nabolagseffekter og kriminalitet (Bottoms 2012; Leventhal og Brooks-Gunn 

2000; Sampson mfl. 2002; Singer og Drakulich 2019; Wodtke mfl. 2011:716). Samholdet i 

nabolaget, «collective efficacy», defineres som fellesskapets institusjonelle evne til å oppnå 

ønskede resultater, for eksempel mindre kriminalitet, gjennom felles forventninger og evne til 

å gripe inn ved uønsket atferd (Bottoms 2012:453; Horney, Tolan, og Weisburd 2012:105). 

Sharkey har dessuten vektlagt «street efficacy», det vil si oppfatningen om evnen til å unngå 

voldelig konfrontasjon og å være trygg i nabolaget (Zimmerman og Messner 2011:878). Dette 
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skjer gjennom det uformelle samholdet mellom individene i nabolaget, som legger grunnlaget 

for sosial kontroll. Graden av samhold i nabolaget vil ifølge Sampson (2002:457) påvirkes av 

individenes gjensidige tillit og villighet til å gripe inn på vegne av barna. På liknende måte har 

Nils Christie (1982) pekt på forskjellene mellom den sosiale kontrollen avhengig av hvor 

synlig individet er og avhengigheten til andre i nærmiljøet. I tette samfunn som småbyer eller 

bygdesamfunn vil den sosiale kontrollen være sterkere, mens den formelle kontrollen er 

sterkere i for eksempel storbyen. Disse perspektivene handler altså om hvordan 

organiseringen i nabolaget påvirker det sosiale samholdet og dermed den uformelle, sosiale 

kontrollen. 

 

For å forstå disse teoriene er det viktig å definere «sosial kapital». Dette begrepet har blitt 

definert på ulike måter av særlig Pierre Bordieu, James Coleman og Robert Putnam, men alle 

vektlegger fellesskapet i samfunnet og de sosiale båndene mellom individer som muliggjør 

kollektiv handling (Whiteley 2015). De ulike definisjonene av sosial kapital vektlegger både 

betydningen av relasjoner og sosiale nettverk, felles normer og verdier, sosial tillit og 

individuelle ressurser (Whiteley 2015). På denne måten kan nabolag med høy sosial kapital 

legge til rette for samhandling mellom beboerne i nabolaget, og det vil dermed være lettere å 

gripe inn eller støtte hverandre – slike nabolag vil ha godt samhold (høy «collective 

efficacy»). Ved at voksenpersonene i nabolaget er villige til å hjelpe hverandre, kan de passe 

på at ungdommene får en trygg oppvekst og ikke blir en del av et kriminelt miljø (Singer og 

Drakulich 2019:159). Motsetningsvis vil nabolag med manglende sosial organisering, lite tillit 

og sosial kontroll kunne legge til rette for kriminalitet i området. Bottoms (2012:453) peker 

på viktigheten av å koble dette til sosiale strukturer og makt, for eksempel konsentrert 

fattigdom.  

 

Rutineaktivitetsteorien er et annet perspektiv som legger til grunn at organiseringen i 

nabolaget kan bidra til å muliggjøre eller forhindre kriminalitet. Ifølge denne teorien kan 

kriminalitet oppstå spontant når tre vilkår er oppfylt: det må finnes 1) en motivert lovbryter, 

2) tilgjengelige ofre og 3) mangel på individer som kan gripe inn og forebygge kriminell 

atferd («capable guardianship») (Bottoms 2012:455; Wilcox 2015). Voksne autoritetsfigurer 

vil altså virke beskyttende mot problematferd, og slike personer vil oftere være tilstede i 
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ressurssterke nabolag med høy «collective efficacy». På denne måten er det en kobling til 

Sampsons teori om sosial desorganisering ved at ungdommer i større grad vil være på 

egenhånd i ustrukturerte aktiviteter i lite organiserte og ressurssvake områder. 

Rutineaktivitetsteorien har imidlertid ikke eksplisitt gjort slike teoretiske koblinger til sosiale 

prosesser på makronivå (Bottoms 2012:455). 

 

Mertons teori om sosial belastning («social strain») og anomi forsøker å forklare hvordan 

kriminalitet kan oppstå i samfunn preget av normløshet og ustabilitet (Heidt, J. og Wheeldon, 

J.P. 2015:189). Dette perspektivet fokuserer dermed på konsekvensene av manglende sosialt 

samhold, og hvordan individet kan tilpasse seg dette. Ifølge teorien kan et stort misforhold 

mellom samfunnets mål og tilgjengelige midler føre til kriminalitet, ettersom ungdommer 

velger alternative måter for å oppnå målene sine fordi dette forventes å gi bedre resultater enn 

ved legale midler (Heidt, J. og Wheeldon, J.P. 2015:193). Mertons teori er sterkt preget av 

den sosiale konteksten i USA på 1930-tallet, hvor det ble høy sosial ulikhet og fattigdom som 

førte til at mange ikke kunne oppnå «den amerikanske drømmen» (Heidt, J. og Wheeldon, 

J.P. 2015:191). I en norsk sammenheng vil nok ikke perspektivet om sosial belastning og 

anomi passe like godt, ettersom vi ikke har det samme idealet om suksess som amerikanerne. 

Samfunnet i Norge er dessuten mer preget av likhet enn USA, og det er ikke like alvorlig 

fattigdom og håpløshet. Det kan likevel tenkes at nabolag preget av mye flytting og 

gjennomstrømning av folk ikke vil ha like fastsatte normer som stabile, velstående nabolag. 

Slike forskjeller kan trolig få betydning for hva individene oppfatter som mulig å oppnå, og 

med hvilke midler.  

 

Teorien om relativ deprivasjon har likheter med denne tankegangen, hvor fattige individer 

sammenlikner seg med de velstående og dermed føler seg verre enn de ville ha gjort dersom 

det sosioøkonomiske nivået i nabolaget var mer likt (Pare og Felson 2014). I tråd med dette 

kan for eksempel ressurssterke nabolag med høy sosial kapital og samhold tenkes å gi flere 

muligheter til å oppnå mål gjennom legale midler enn mer uorganiserte, normløse nabolag. 

Ulikheten i sosial kapital og samhold både innad og mellom nabolag kan dermed få betydning 

for hvilke mål man setter seg, og hvilke midler som benyttes for å nå disse.  
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På bakgrunn av disse teoriene kan vi forvente at ressurssterke nabolag med høy sosial kapital 

vil ha flere kompetente voksne som kan passe på og følge med på ungdommene i området. 

Videre vil dette skape stabile normer og legge til rette for at individene kan oppnå målene 

sine. Dermed forhindres problematferd og det oppfordres til konformitet. I ressurssvake 

områder vil det være mindre sosial kontroll, og dermed lettere å bli påvirket av kriminelle 

venner og bekjente. I tillegg vil ustabile og uorganiserte nabolag kunne påvirke hvilke mål 

som settes, og hvordan disse oppnås. Dette taler altså for at det vil være mer kriminalitet i 

vanskeligstilte områder enn i velstående områder.  

 

2.2.2 Ressursteorier og sosial isolasjon  

I litteraturen har ulike forhold ved vanskeligstilte nabolag blitt vektlagt. Et perspektiv 

fokuserer på de fysiske omgivelsene og ressursene i nabolaget, mens et annet mye brukt 

perspektiv også tar i betraktning mangel på sosiale nettverk og isolasjon i ressurssvake 

nabolag. Disse teoriene vektlegger de strukturelle kjennetegnene ved nabolaget, i motsetning 

til de sosiale prosessene som ble beskrevet i forrige avsnitt.   

 

Ressursteoriene peker på at fattige nabolag ofte mangler tilgang til viktige institusjonelle 

ressurser, for eksempel skoler, butikker, apotek og fritidsaktiviteter som fremmer barnas 

utvikling (Wodtke mfl. 2011:716). Videre kan beboerne bli utsatt for et dårlig fysisk miljø 

med for eksempel helseskadelig forurensning og nærhet til risiko (Galster 2012:39; Minh mfl. 

2017:156; Pare og Felson 2014:716; Sampson 2019:14; Wodtke mfl. 2011). Minh mfl. 

(2017:156) peker dessuten på at visse nabolag kan ha færre ressurser for å hjelpe 

barnefamilier. I ressurssvake nabolag er det også økt sjanse for eksponering for vold (Damm 

og Dustmann 2014; Zimmerman og Messner 2011). Galster (2012:25) har dessuten påpekt at 

det kan oppstå konkurranse om ressurser mellom ulike grupper dersom det er knapphet på 

godene i nabolaget. De strukturelle forholdene i nabolaget kan altså påvirke både helse og 

utvikling, i tillegg til at mangel på gode institusjoner som skoler og fritidsaktiviteter kan 

vanskeliggjøre sosialiseringsprosessen til barna.   
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Et annet sentralt perspektiv i litteraturen på segregering og nabolagseffekter, er Wilsons teori 

om sosial isolasjon. Denne teorien vektlegger at det i særlig ressurssvake områder kan være 

vanskelig å opprettholde kontakten med storsamfunnet og dets normer og verdier, og den er 

sterkt preget av den amerikanske konteksten. Wilson (1987:60) definerer sosial isolasjon som 

mangel på kontakt eller vedvarende interaksjon med individer og institusjoner som 

representerer majoritetssamfunnet. Teorier om sosial isolasjon peker altså på at beboere i 

fattige områder er isolert fra sosiale nettverk og institusjoner som gir tilgang til informasjon 

om jobbmuligheter og kobling til storsamfunnet (Wodtke mfl. 2011:715). De voksne klarer 

ikke å være gode rollemodeller for ungdommene i nabolaget. Levemønstrene og normene i 

nabolaget blir dessuten annerledes dersom man ikke har kontakt med personer i stabilt arbeid 

(Wilson 1987). Få ressurser og lite kontakt med omverdenen kan dermed gjøre hverdagen 

vanskeligere for barnefamiliene i området. Dersom nabolaget har flere ressurser, er det 

imidlertid mulig å ansette personer fra andre nabolag som kan opptre som rollemodeller for 

barna i slike institusjoner (Minh mfl. 2017:156). Ifølge Sampson (2019:17–20) kan beboerne 

imidlertid begrense isolasjonen ved å tilbringe mye av tiden sin utenfor nabolaget. Han 

påpeker likevel at det er ulikheter i hvor individene reiser i løpet av dagen, hvor beboerne i 

vanskeligstilte nabolag har mye større sjanse for å dra til andre ressurssvake nabolag og 

dermed opprettholder isolasjonen.  

 

Selv om dette perspektivet er sentralt i litteraturen, kan overførbarheten til det norske 

samfunnet problematiseres. I Norge er det grunn til å tro at alle offentlige tjenester har en viss 

kvalitet uavhengig av hvor du bor, slik at også familier i ressurssvake områder får den hjelpen 

de trenger. Det vil nok likevel kunne være visse forskjeller, særlig med tanke på geografisk 

plassering av ulike tjenester, omfang og valgmuligheter. Private alternativer er likevel mer 

utbredt og kostbart i USA, slik at disse institusjonene underbygger sosial ulikhet. Norske 

institusjoner er til sammenlikning relativt likt fordelt. De norske skolene er dessuten stort sett 

like, og dette står i kontrast til skolesystemet i USA. På bakgrunn av alt dette kan det tenkes at 

teorien om sosial isolasjon ikke passer like godt i en norsk velferdsstatelig kontekst.  

 

På bakgrunn av disse ressursteoriene vil vi kunne forvente at oppveksten i et fattig nabolag vil 

være utfordrende, og dermed kunne føre til at ungdommene ikke lærer storsamfunnets normer 
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og faller utenfor. Motsatt vil vi forvente at barn som har vokst opp i et ressurssterkt nabolag 

vil ha en lavere sannsynlighet for problematferd fordi de har trygge strukturelle rammer og et 

godt sosialt nettverk.  

 

2.2.3 Sosialisering og smitteeffekter  

Disse teoriene handler om hvordan individene sosialiseres til å akseptere kriminell atferd og 

verdier, og har fått mye oppmerksomhet i litteraturen om nabolagseffekter på ulike 

sosioøkonomiske utfall, men også på kriminalitet (McGloin og Thomas 2019). Her beskrives 

sosiale prosesser i motsetning til strukturelle kjennetegn ved nabolaget. Slike effekter kalles 

ofte «smitteeffekter», og dette skjer gjennom mekanismer for sosial læring.  

 

En klassiker på dette feltet er Sutherlands «differential association theory» som hevder at 

individet formes av interaksjon med andre mennesker, og kriminell atferd læres gjennom 

sosialisering (McGloin og Thomas 2019:243). Individet lærer både spesifikke teknikker og 

ferdigheter, og holdninger som muliggjør og aksepterer kriminell atferd. Dette er spesifisert 

av for eksempel Sykes og Matza som beskriver ulike nøytraliseringsteknikker som brukes for 

å legitimere lovbrudd og dempe dårlig samvittighet (McGloin og Thomas 2019:243). På 

samme måte påvirkes individet til lovlydig atferd dersom det omgås individer som overholder 

samfunnets normer og fremmer majoritetens verdier. Hvilken påvirkningskraft ulike aktører 

har påvirkes av fire modaliteter: (1) prioritet, det vil si at relasjoner tidlig i livet antas å ha 

større betydning, (2) varighet, slik at lengre varighet antas å indikere større påvirkningskraft, 

(3) hyppighet, hvor man antas å bli lettere påvirket av dem man omgås ofte, og til slutt (4) 

intensitet, hvor sterkere sosiale bånd antas å indikere større innflytelse (McGloin og Thomas 

2019:243). Ifølge denne teorien blir altså individet påvirket av venner og bekjente, og dette 

skjer gjennom en gradvis sosialiseringsprosess.  

 

Burgess og Akers har omformulert Sutherlands teori til en generell teori om sosial læring. De 

inkluderer to teoretiske konstruksjoner fra Sutherlands teori, nemlig betydningen av hvilke 

venner og bekjente man har (f.eks. kriminelle eller konforme) og hvilke definisjoner som 

fremmes, det vil si hvilke holdninger og rasjonaliseringer som er knyttet til kriminell atferd 
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(McGloin og Thomas 2019:243). Videre utvider de Sutherlands teori med to nye 

betraktninger: hvilke forventede og faktiske belønninger/straff som er en konsekvens av 

lovbruddet og imitasjon, det vil si at individer lærer atferd gjennom observasjon av andres 

handlinger og konsekvensene av disse (McGloin og Thomas 2019:243). Denne teorien går 

altså lengre enn Sutherlands teori ved at individet i større grad har fokus på konsekvensene av 

atferd, og kan dessuten lære gjennom å observere andres handlinger og konsekvensene av 

disse.  

 

Amerikanerne Zimmerman og Messner (2011:877) har hevdet at vold kan bli en del av den 

sosiale organiseringen og en viktig kilde til respekt i vanskeligstilte nabolag. De underbygger 

dette ved å vise til Andersons «code of the street» som peker på at kulturen i ressurssvake 

områder krever at individene tar del i voldelig og risikofylt atferd for å oppnå respekt, og 

Warr som hevder at fattige ungdommer tilbringer fritiden på gatehjørnet hvor de lærer normer 

i strid med majoritetssamfunnets holdninger (Zimmerman og Messner 2011:877). Slike 

teorier beskriver hvordan ungdommene kan bli fanget av et kriminelt miljø, og de taler for at 

dette i større grad vil skje i vanskeligstilte nabolag hvor det blant annet er mangel på sosial 

kontroll. Disse teoriene må imidlertid nyanseres avhengig av kontekst, og de er sterkt preget 

av den amerikanske konteksten Zimmerman og Messner befinner seg i. Mye tyder som nevnt 

på at situasjonen i Norge er annerledes på grunn av en sterk velferdsstat og mindre sosial 

ulikhet. Det kan tenkes at det er mindre utbredt å «henge på gatehjørnet» i norske byer enn i 

USA, selv om dette muligens vil være tilfellet i områder hvor ungdommer har få muligheter 

til å oppholde seg inne på grunn av plassmangel. I slike tilfeller må likevel bybildet sies å 

være annerledes i en norsk kontekst enn i amerikanske storbyer med høy grad av segregering, 

slik at sjansen for å sosialiseres inn i en motkultur trolig er mindre.  

 

En annen teori som peker på betydningen av sosiale prosesser i formingen av atferd, er 

symbolsk interaksjonisme. Selv om Sutherlands teori er inspirert av dette perspektivet, har det 

fått lite oppmerksomhet i litteraturen (McGloin og Thomas 2019:244). Ifølge dette 

perspektivet kan kriminelle venner og bekjente påvirke sannsynligheten for kriminalitet ved å 

forme individets identitet og deres tolkning av situasjonen. Dette skjer gjennom konstruksjon 

av «den andre» og det skapes symbolske grenser. Dette perspektivet kan forklare hvordan 

ulike grupper settes opp mot hverandre, og hvorfor det er så viktig å være en del av et miljø. 
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Disse normative teoriene hevder altså at venner og voksne i nabolaget kan være en 

risikofaktor for kriminalitet dersom disse selv er kriminelle. Det å sosialisere med lovlydige 

venner kan være beskyttende, ettersom man da lærer normer som oppfordrer til konformitet 

(McGloin og Thomas 2019:244). I ressurssvake områder er det ofte mye kriminalitet, og 

dermed øker sjansen for å omgås personer med kriminell atferd (Zimmerman og Messner 

2011). Vi vil derfor forvente at sannsynligheten for problematferd øker dersom man har vokst 

opp i et område med mange kriminelle jevnaldrende. Motsetningsvis vil det være flere gode 

rollemodeller og positiv påvirkning fra voksne i ressurssterke områder. Vi vil derfor forvente 

at sannsynligheten for kriminell atferd synker dersom man har vokst opp i slike områder.  

 

2.2.4 Overlappende mekanismer  

Denne gjennomgangen har vist at nabolaget kan påvirke individet på flere ulike måter, både 

gjennom nabolagets strukturelle forhold og de sosiale prosessene som skjer innad i nabolaget. 

Selv om det finnes forskjeller i hva de ulike teoriene vektlegger, er de i stor grad 

overlappende når det gjelder hva som påvirker individets atferd og hva resultatet vil bli 

(Galster 2012). Mekanismene kan dessuten påvirke på samme tid eller utfylle hverandre. I det 

følgende vil jeg vise hvordan mekanismene overlapper ved hjelp av eksempelet om 

rollemodeller, som ifølge alle de tre perspektivene kan bidra til å forklare både forebygging 

og økning av problematferd.   

 

For det første vil voksenpersoner i nabolaget ifølge teoriene om sosial kontroll og samhold 

kunne fungere som rollemodeller og påvirke ungdommene til stabilt arbeid og konformitet 

dersom det er høy sosial kapital og tett samhold i nabolaget. På samme måte kan disse 

ressurssterke personene vise ungdommene at det er mulig å oppnå målene sine gjennom 

samfunnets legale midler, og dermed unngå «social strain» slik Mertons teori påpeker. 

Motsatt vil en mangel på rollemodeller og samhold i nabolaget kunne bidra til mer 

problematferd og kriminalitet, for eksempel ved at dette gir rom for subkulturell sosialisering 

uten sosial kontroll fra storsamfunnet. Disse teoriene overlapper med ressursteoriene fordi 
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organiseringen av nabolaget avhenger av befolkningssammensetningen og graden av ressurser 

i nabolaget.  

 

For det andre kan ressurssterke personer i nabolaget fungere som rollemodeller ifølge 

ressursteoriene, hvor disse individene kan få særlig stor betydning i mer vanskeligstilte 

områder. I slike tilfeller vil for eksempel lærere, fotballtrenere eller andre representanter for 

storsamfunnet kunne skape en kobling mellom det ressurssvake nabolaget og samfunnet. 

Dette kan ifølge Wilson motvirke sosial isolasjon, og her vektlegges kontakt og sosiale 

nettverk mellom ulike grupper. På motsatt vis vil nabolaget kunne bli preget av svake sosiale 

nettverk, få ressurser og lite kontakt med omverdenen dersom det er mangel på gode 

rollemodeller og institusjoner. Dette vil igjen gi grobunn for sosialisering og påvirkning fra 

individer i et alternativt miljø enn det konforme, slik som de normative teoriene vektlegger.  

 

For det tredje peker teoriene om sosialisering og smitteeffekter på at kriminell atferd læres 

gjennom samhandling med andre. Dette kan være eldre ungdommer i nabolaget som er 

rollemodeller for en alternativ levemåte med kriminalitet, eller andre jevnaldrende. Disse 

teoriene peker særlig på hvordan slike rollemodeller påvirker til kriminalitet, men de 

presiserer også at individet kan påvirkes til lovlydig atferd dersom venner og bekjente handler 

i tråd med storsamfunnets verdier. Disse normative teoriene fokuserer på de sosiale 

prosessene som skjer innad i nabolaget, men disse er påvirket av de strukturelle forholdene i 

nabolaget, for eksempel graden av organisering og ressurser. På denne måten er det et 

overlapp mellom mekanismene – alle forsøker å forklare hvordan for eksempel rollemodeller 

kan påvirke atferd, men dette kan føre til både mer eller mindre kriminalitet avhengig av 

konteksten individene befinner seg i, og atferden til rollemodellene. Alle teoriene kan altså 

brukes til å argumentere både for forebygging av kriminalitet og for mer kriminalitet. Dette 

gjør det vanskelig å teste holdbarheten til de ulike teoriene i praksis, og dette kan bidra til å 

forklare hvorfor litteraturen om nabolagseffekter er så spredt, nyansert og mangfoldig (Galster 

2012).  
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3 Tidligere forskning 

 

I det forrige kapittelet har jeg presentert mange ulike måter nabolaget kan påvirke individet 

på. I dette kapittelet vil jeg først redegjøre for forskningen på nabolagseffekter (3.1), herunder 

forskningen på sosioøkonomisk status (3.1.1), deretter mer spesifikt om nabolagseffekter på 

kriminalitet (3.1.2) og til slutt vil jeg presentere den norske forskningen på dette feltet (3.1.3). 

I avsnitt 3.2 vil jeg diskutere hvorvidt man har klart å skille mekanismene fra hverandre i 

nabolagsforskningen – altså spørsmålet om seleksjonseffekter. Til slutt gis det en kort 

oppsummering av litteraturen og forventninger til empirien i avsnitt 3.3. 

 

3.1 Hva vet vi om nabolagseffekter?   

Forskningen på nabolagseffekter har et sterkt fokus på barne- og ungdomsutvikling og 

strukturelle dimensjoner, inspirert av Wilsons bok fra 1987, «The Truly Disadvantaged» 

(Sampson mfl. 2002:445). Det er gjort mange studier av nabolagets betydning for ulike 

individuelle utfall, for eksempel inntekt, utdanning, helse, problematferd osv. Det finnes også 

flere studier av skolesegregering og etnisk segregering. Jeg vil hovedsakelig fokusere på 

nabolagseffekter på kriminalitet, men jeg vil også presentere noen studier om 

nabolagseffekter generelt og forskningen fra Norge.  

 

3.1.1 Nabolagseffekter på sosioøkonomisk status 

Mye av forskningen på nabolagseffekter ser på ulike utfall knyttet til utdanning eller andre 

sosioøkonomiske faktorer. Sharkey og Faber (2014) har oppsummert forskningen fra 2001 og 

utover, og bygger på litteraturgjennomgangen av Sampson m.fl. (2002). Flere studier har vist 

at nabolagskonteksten har betydning for utdanningsoppnåelser, mens andre har vist at 

effekten egentlig skyldes familieforhold eller at nabolaget ikke har noen effekt. Det er altså 

blandede funn avhengig av hva som undersøkes, i hvilken sammenheng og med hvilken 

metode.  
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Det er liknende funn knyttet til andre individuelle utfall, for eksempel barns helse og 

utvikling. De siste tiårene har flere kvantitative studier vist en sammenheng mellom sosial 

ulikhet mellom nabolag og variasjon i tidlig utvikling hos barn (McEwen og McEwen 2017; 

Minh mfl. 2017:171; Sellström og Bremberg 2006). Opphopning av risikofaktorer og 

beskyttende faktorer i nabolaget kan føre til ulike negative eller positive utfall senere i livet 

(Leventhal og Brooks-Gunn 2000:310). En studie fra USA har for eksempel vist en sterk 

sammenheng mellom fattigdom og hjernens utvikling i de første tre leveårene (Hanson mfl. 

2013; Minh mfl. 2017:156). Det har dessuten blitt funnet en sammenheng mellom å vokse 

opp i vanskeligstilte nabolag og risikoen for lav fødselsvekt, atferdsproblemer, skader og 

barnemishandling (Sellström og Bremberg 2006:552). En studie (Carpioano mfl. 2009) fant at 

canadiske barns utvikling ved skolestart ble forbedret ved høyere sosioøkonomisk status i 

nabolaget, men bare til et visst punkt (Minh mfl. 2017:159). De konkluderte med at 

sosioøkonomisk heterogene nabolag vil være beskyttende for barnets utvikling sammenliknet 

med å vokse opp i konsentrert fattigdom eller velstand. 

 

En sentral eksperimentell studie er prosjektet «Moving to Opportunity» som på 1990-tallet ble 

gjennomført i fem amerikanske byer (Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles og New 

York) (Hedman og van Ham 2012:96; Sampson mfl. 2002:466–67; Sharkey og Faber 

2014:565–68; Wodtke mfl. 2011:717–178). I dette prosjektet fikk tilfeldige familier fra fattige 

nabolag muligheten til å flytte til et mer ressurssterkt område. Eksperimentet ble uført i håp 

om å undersøke eventuelle nabolagseffekter uten konfundering av seleksjon til visse nabolag 

(Bottoms 2012:463–68). Kort oppsummert var funnene at de voksne i familiene som flyttet 

fikk en forbedring i mental helse, men ikke i fysisk helse eller mulighet til å forsørge seg selv 

økonomisk sammenliknet med kontrollgruppen (Bottoms 2012:465). Når det gjelder 

sannsynligheten for risikofylt atferd blant ungdom, økte denne for guttene som flyttet til et 

mer velstående nabolag, mens den falt for jentene. Det er blitt gitt ulike forklaringer på denne 

kjønnsforskjellen i litteraturen (Bottoms 2012:468). En annen kjent eksperimentell studie er 

Gatreaux-studien fra Chicago, som også tok for seg tilfeldig flytting fra fattige nabolag og la 

grunnlaget for MTO-studien (Hedman og van Ham 2012:95; Sampson mfl. 2002:466).  
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Det er imidlertid en rekke svakheter ved MTO-eksperimentet. For det første kan selve 

eksperimentet og informasjonen om dette ha hatt betydning for den sosiale interaksjonen og 

dermed vært med på å forme utfallet (Bottoms 2012:469). For det andre var forskjellen 

mellom kontroll- og eksperimentgruppen mindre enn først antatt fordi flere av deltakerne 

flyttet tilbake til et fattig område i løpet av eksperimentperioden (Bottoms 2012:466). Flere 

studier har også vist at de som flyttet beholdt kontakten med det gamle sosiale nettverket sitt, 

og dermed kan de ha blitt påvirket indirekte av det vanskeligstilte nabolaget (Galster 

2012:35). Videre har Sampson påpekt at selv om deltakerne flyttet til et mindre fattig område, 

ble de boende i segregerte områder i det nye nabolaget som følge av en underliggende, 

begrensende sosial struktur – dette kan forklare hvorfor de voksne ikke fikk noen signifikant 

forbedring av å flytte (Bottoms 2012:466). Økonomene Chetty og Hendren (2016:5–6) har 

dessuten kritisert de tidligere analysene av MTO, og hevder at alderen ved flyttingen og 

eksponeringstid hadde mye større betydning enn antatt. Dette viser at det er vanskelig å fange 

opp betydningen av nabolaget selv i eksperimentelle studier.   

 

I den amerikanske forskningen er dessuten etnisk segregering sentralt, og flere studier 

understreker at etniske minoriteter har mye større sjanse for å bo i vanskeligstilte områder 

med dårlig fysisk miljø, og at den negative effekten av nabolaget er enda større for denne 

gruppen sammenliknet med hvite amerikanere (Galster 2012:40; Sampson 2019). Sampson 

(2019:14–15) har for eksempel vist at afroamerikanske og latinamerikanske nabolag hadde 

mye større nivåer av blyforgiftning enn den øvrige befolkningen, og dette er knyttet til 

dårligere helse og problematferd. Forskningen støtter dermed teoriene om at det fysiske 

miljøet i nabolaget har betydning for individenes livssjanser. Galster (2012:40) påpeker 

imidlertid at det finnes metodiske svakheter ved studier som undersøker betydningen av 

særlig andre typer forurensning, for eksempel lav utvalgsstørrelse og upresise estimater av 

konsentrasjonen av luftforurensning.  

 

Det presiseres at selv om det er støtte i litteraturen for å hevde at det å vokse opp i 

vanskeligstilte nabolag påvirker både utdanningsoppnåelse og helse negativt, er det uklart 

hvordan dette skjer (Sharkey og Faber 2014:563). Galster (2012) har gjennomgått litteraturen 

om nabolagseffekter for å tydeliggjøre hvilke mekanismer som gjør at nabolaget kan påvirke 
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individuelle utfall. Han deler mekanismene inn i fire ulike grupper: 1) sosial-interaktive 

mekanismer, 2) miljømessige mekanismer, 3) geografiske mekanismer og 4) institusjonelle 

mekanismer (Galster 2012:25–27). Videre hevder han at mye av den tidligere forskningen har 

vært utydelig i tolkningen av hvilke mekanismer som fører til nabolagseffekter (Galster 

2012:30). Dette kan skyldes at det som nevnt er noe overlapp mellom mekanismene, slik at 

det er vanskelig å skille dem fra hverandre og si noe sikkert om deres isolerte betydning. 

Flertallet av de tidligere studiene forsøker likevel å si noe om hvordan nabolaget kan ha 

påvirket utfallet som studeres.  

 

For eksempel peker Sharkey og Faber (2014:563–66) på ulike mekanismer for hvordan 

nabolaget kan påvirke utdanningsoppnåelser: gjennom det fysiske miljøet, eksponering for 

vold, institusjonelle forhold og sosial samhandling («peer effects»). Minh mfl. (2017:166) har 

gjennomgått litteraturen mellom 2009 og 2014, og peker på at nabolagseffektene knyttet til 

helse er mediert av mekanismer for sosial interaksjon, f.eks. trygghet og «collective efficacy». 

Et viktig poeng er at mekanismene ser ut til å variere med både geografisk, sosial og historisk 

kontekst (Minh mfl. 2017:171; Sharkey og Faber 2014:566). Hvorvidt og hvor mye nabolaget 

påvirker kan imidlertid variere, både når det gjelder bosted, barnets egenskaper og 

eksponeringstid (Minh mfl. 2017:170–72; Sharkey og Faber 2014). Dette kan forklare hvorfor 

noen studier har funnet en negativ effekt av nabolaget, mens andre ikke har funnet noen 

effekt. Det er altså store variasjoner i forskningsresultatene knyttet til nabolagseffekter, selv 

om flere studier tyder på at nabolaget har en viss betydning for individenes livssjanser 

(Galster 2012; Leventhal og Brooks-Gunn 2000; Sampson mfl. 2002; Sastry 2012; Sharkey 

og Faber 2014).  

 

Galster (2012) har også gitt en oversikt over hvilke mekanismer som har fått støtte i 

forskningen. Han hevder at den amerikanske forskningen gir støtte til teoriene om 

sosialisering og smitteeffekter, men i Vest-Europa er funnene så spredte at det er vanskelig å 

si noe sikkert om betydningen av slike mekanismer (Galster 2012:32–34). Videre har det også 

blitt funnet støtte i forskingen for Wilsons teori om sosial isolasjon, hvor sosiale nettverk er 

viktige for særlig jobbinformasjon, både i amerikansk og europeisk forskning (Galster 

2012:34–36). Samhold i nabolaget («collective efficacy) har dessuten også fått støtte i både 
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amerikansk og vest-europeisk forskning, både når det gjelder kriminalitet og andre utfall 

(Galster 2012:36–37). Når det gjelder betydningen av å bo i et velstående område når man er 

fattig selv, er funnene blandet – særlig i den europeiske forskningen (Galster 2012:38). Flere 

studier indikerer ifølge Galster (2012:38) at effektene er negative, altså at det gir støtte for 

teorien om konkurranse og relativ deprivasjon, der ressurssvake individer sammenlikner seg 

med de mer velstående i nabolaget. Når det gjelder teorien om «spatial mismatch», det vil si 

at den geografiske fordelingen av boliger hindrer jobbmuligheter, har denne ifølge Galster  

(2012:41) mindre betydning i Europa enn i USA. Dette er trolig på grunn av det lave nivået av 

segregering, både når det gjelder inntekt og etnisitet, i tillegg til bedre kollektivtilbud og mer 

spredte arbeidsplasser (Galster 2012:41).  

 

Flere studier har dessuten pekt på viktigheten av å ta høyde for hvor lenge individene har 

bodd i et nabolag. Sharkey og Faber (2014:567–69) peker på at forskningen har vist at 

konsekvensene blir mer alvorlige dersom individet har vært eksponert for vanskeligstilte 

nabolag over tid, og gjennom generasjoner. I en studie fra USA undersøkte Wodtke m.fl. 

(2011) hvilken betydning eksponering for vanskeligstilte nabolag over tid hadde for 

fullføringen av «high school» i USA ved hjelp av tidsvarierende treatment-variabler. De fant 

at vedvarende eksponering for ressurssvake nabolag i livsløpet hadde en sterk negativ effekt 

på sjansen for å fullføre skolegangen. Den estimerte effekten var mye større enn det som 

hadde blitt funnet i tidligere forskning, trolig fordi denne studien tok i betraktning 

eksponering over tid (ikke kun på ett tidspunkt som mange tidligere studier), og den brukte en 

metode som tok høyde for seleksjonsskjevhet (Wodtke mfl. 2011:731). Det presiseres 

imidlertid også i denne studien at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan nabolaget 

påvirker, men det pekes på noen mulige mekanismer: sosial isolasjon, sosial organisering, 

ressursfordeling og fysisk miljø. Jeg vil diskutere seleksjonsproblemet i nabolagsforskningen 

videre i avsnitt 3.2.  

 

3.1.2 Nabolagseffekter på kriminalitet 

I kriminologien kan nabolagsforskningen føres tilbake til Chicagoskolens sosiologer som i 

mellomkrigstiden undersøkte hvor lovbrytere bodde og hvorfor de samme, fattige nabolagene 
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i den indre bykjernen hadde høye kriminalitetsrater på tross av stor gjennomstrømning av 

bosatte (Bottoms 2012:451). Tanken var at de sosiale forholdene i nabolaget bidro til 

problematferd og kriminalitet gjennom produksjonen av nabolagseffekter (Bottoms 

2012:451). Sampson, Morenoff og Gannon-Rowley (2002: 446) har gitt en oversikt over 

forskningen på nabolagseffekter fra 1997-2001, og skriver at forskningen tyder på at det 

finnes geografiske «hot spots» for kriminalitet og problematferd, og at disse er kjennetegnet 

av konsentrasjon av sosiale problemer. Videre er det enighet i forskningen om at slik 

opphopning har en viss betydning for barns livssjanser, og at det har blitt økende ulikhet på 

nabolagsnivå de siste tiårene (Sampson mfl. 2002:446). Ifølge Pare og Felson (2014) antas det 

i mye av forskningen at det å bo i fattigdom øker sannsynligheten for å begå kriminelle 

handlinger. Horney m.fl. (2012:104) peker dessuten på at flere studier har vist en 

sammenheng mellom lavt gjennomsnittlig inntektsnivå eller høye kriminalitetsrater og vold 

blant unge, tillegg til andre negative effekter. 

 

Hovedfokuset i forskningen er altså hvilke konsekvenser det har å vokse opp i et 

vanskeligstilt nabolag for senere livssjanser. Dette måles på ulike måter, hvor noen studier 

fokuserer på kun én dimensjon, f.eks. fattigdom, mens andre fokuserer på flere dimensjoner 

og konsentrasjonseffekter av disse. Det er dessuten et skille mellom dem som kun studerer én 

generasjon, og dem som studerer betydningen av å bo i vanskeligstilte områder i flere 

generasjoner. Studiene måler også kriminalitet på ulike måter, og de tar sjelden sikte på å 

måle egenskaper ved lovbruddskarrieren (startalder, alvorlighet, lengde osv.) (Horney mfl. 

2012). Dette kan forklare hvorfor det er vanskelig å komme til en enighet om hvorvidt, hvor 

mye og hvordan nabolaget kan påvirke individenes kriminelle atferd.  

 

En sentral mekanisme for hvordan nabolagskonteksten kan påvirke atferd, er som nevnt 

sosialisering med venner, såkalt «peer influence». McGloin og Thomas (2019) har 

gjennomgått litteraturen om «peer influence» og kriminalitet. De skriver at mye av 

forskningen har påvist en sammenheng mellom kriminelle venner og egen kriminalitet, men 

at det også har vært en del skepsis til om det er en kausal sammenheng. Hirschi har for 

eksempel gjennom sin teori om sosiale bånd hevdet at dette er en spuriøs sammenheng, der 

det som forklarer begge variablene er grad av bånd til samfunnet. For å illustrere dette har 
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Horney mfl. (2012:108) pekt på at en høy arbeidsledighetsrate vil kunne gjøre det vanskelig å 

få en stabil jobb, og dermed påvirke dragningen mot kriminalitet eller konformitet i 

overgangen til voksenlivet. Videre har Gottfredson og Hirschi hevdet at individene lærer å 

regulere sin atferd internt, og graden av selvkontroll står i sentrum (McGloin og Thomas 

2019:245). På tross av skepsisen er det ifølge McGloin og Thomas (2019:251) hold i 

forskningen som viser at det er en sammenheng mellom «peer influence» og kriminalitet.  

 

Wright m.fl. (2014) har for eksempel i en studie fra USA undersøkt både direkte og indirekte 

effekter av konsentrerte levekårsproblemer i nabolaget på gjentatt ungdomskriminalitet 

(«youth reoffending») når ungdommene var gjennomsnittlig 20 år. Resultatene viser at 

nabolagseffektene er indirekte knyttet til gjentatte lovbrudd gjennom kontakt med avvikende 

grupper, slik sosial læringsteori hevder. Når de inkluderte flyttinger, fant de enda en indirekte 

kobling ved at det var et misforhold mellom konvensjonelle målsettinger og troen på 

muligheten til å nå disse – som igjen hang sammen med eksponering for et avviksmiljø, og 

dermed ny kriminalitet.  

 

I en annen amerikansk studie undersøkte Zimmerman og Messner (2011) betydningen av 

eksponering for kriminelle venner («deviant peers») på voldelig ungdomskriminalitet, i tillegg 

til hvorvidt denne effekten var avhengig av nabolagskarakteristikker. Zimmerman og Messner 

(2011:887–90) fant at effekten av eksponering for kriminelle/voldelige venner på egen 

voldelig kriminalitet ble redusert når eksponeringen økte. Videre var det en signifikant positiv 

sammenheng mellom vanskeligstilte nabolag og eksponering for voldelige venner, slik at når 

ulempene i nabolaget økte, økte også eksponeringen for voldelige venner (2011:890). Dette 

betyr imidlertid at effekten av eksponering reduseres i vanskeligstilte nabolag, ettersom 

effekten reduseres når man omgås mange voldelige venner (2011:893). Det er altså et «tak» 

for hvor mye eksponering som fører til at individet blir mer voldelig (Zimmerman og Messner 

2011:875).   

 

I tråd med dette har flere studier har vist at det finnes en terskel for hvor mange beboerne som 

må ha en viss egenskap før mekanismene har betydning (Brattbakk og Wessel 2017; Galster 
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2012). Det er altså ikke nok at noen få personer i nabolaget har en kriminell atferd for at andre 

skal bli påvirket – det må være en viss andel av befolkningen, og eksponeringen må være av 

en viss varighet for at det skal oppstå smitteeffekter. Galster (2012:32) har for eksempel 

hevdet at over 20% av nabolaget må være preget av fattigdom for at det skal kunne påvirke 

negativt, og at disse effektene øker opp til 40 %. Det er likevel ingen klar enighet i litteraturen 

om hvor denne grensen går.  

 

I en studie av Damm og Dustmann (2014) fra Danmark ble det benyttet data fra et naturlig 

eksperiment fra 1986-1998 der flyktninger ble delvis tilfeldig fordelt i ulike nabolag (målt på 

kommunenivå). De fant at økt andel unge personer i oppvekstnabolaget som var dømt for 

lovbrudd, særlig voldelige lovbrudd, økte sannsynligheten for kriminalitet senere i livet. 

Antall lovbrudd i området hadde derimot ingen betydning – det er altså hvem som bor der 

som har betydning for individenes kriminelle atferd (Damm og Dustmann 2014:1824). 

Mekanismer for sosial interaksjon ble antatt å ha størst betydning for nabolagseffektene 

(Damm og Dustmann 2014). I studien ble det også testet for effekten i ulike aldersgrupper, 

der resultatene viste at ungdommene i alderen 10-14 år ble mest påvirket av kriminaliteten i 

nabolaget (Damm og Dustmann 2014:1828). Det presiseres imidlertid at disse resultatene må 

tolkes med varsomhet, og at de også påvirkes av eksponeringstid. Damm og Dustmann 

(2014:1826) argumenterer for viktigheten av å måle den kriminelle konteksten korrekt, og 

påpeker at generelle kriminalitetsrater kan være upresise fordi de ikke sier noe om gjentatte 

lovbrudd av visse individer eller hvor lovbryterne bor. Dette kan forklare hvorfor noen studier 

ikke finner noen sammenheng mellom kriminalitet i nabolaget og individers problematferd – 

kriminaliteten i nabolaget er ikke målt presist nok.  

 

I en annen studie har Stahler m.fl. (2013) undersøkt betydningen av ulike kjennetegn på både 

individuelt nivå og nabolagsnivå for tilbakefall etter soning i Pennsylvania, USA. I 

motsetning til tidligere forskning som har vist en sammenheng mellom nabolagskjennetegn 

og kriminalitet, fant de ingen effekt av nabolaget på sannsynligheten for tilbakefall innen 3 år 

i sin studie (Stahler mfl. 2013:704). Det ble imidlertid vist en geografisk opphopning av 

tidligere straffedømte, og studien viste at sjansen for tilbakefall var større dersom man flyttet 

til et område med et høyt antall straffedømte som fortsatte med kriminell atferd (Stahler mfl. 
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2013:705–6). Denne studien støtter altså teorien om sosialisering og smitteeffekter, mens 

strukturelle forhold ved nabolaget hadde mindre betydning. Morenoff og Harding (2014:424) 

har imidlertid et større fokus på både strukturelle og sosiale prosesser i sin studie fra USA, 

hvor de fant at det var et gjensidig samspill mellom hvordan tidligere straffedømte ble tatt 

imot etter løslatelsen, og forverringen av nabolaget når det ble en opphopning av tidligere 

straffedømte (Morenoff og Harding 2014). Som nevnt kan det likevel være vanskelig å måle 

både den kriminelle konteksten og hvilke mekanismer som nabolaget virker gjennom. Dette 

er et generelt problem ved studier av betydningen av kriminalitetsrater for kriminell atferd og 

tilbakefall etter soning (Morenoff og Harding 2014:418). Når det gjelder fortsettelsen med 

kriminalitet gjennom livsløpet, hevder Horney mfl. (2012:109) de sosiale prosessene i 

nabolaget har større betydning enn de strukturelle kjennetegnene, men at disse kan bli 

påvirket av begrensede muligheter i ressurssvake områder. 

 

De fleste studiene fra USA fokuserer på den indre bykjernen, hvor det tradisjonelt har vært 

større konsentrasjon av levekårsproblemer og kriminalitet. Dette tydeliggjør den amerikanske 

kontekstens innflytelse på feltet. Singer og Drakulich (2019) argumenterer imidlertid for at 

også områder utenfor bykjernen er relevante, og skriver om kriminalitet i forstedene 

(«suburbs») i USA, det vil si desentraliserte byer utenfor storbyene. Disse områdene har blitt 

sett på som trygge, men flere studier viser at kriminaliteten i disse områdene øker, særlig når 

det gjelder skoleskytinger, hvitsnippkriminalitet, risikohandlinger og seksuelle overgrep og 

narkotika (Singer og Drakulich 2019:156–59). I forstedene er det større avstander mellom 

beboerne og den enkelte blir mindre synlig, og dette kan muliggjøre avvikende og kriminelle 

handlinger. Når det gjelder narkotikabruk, er det vanskeligere for ungdommer fra den indre 

bykjernen å flykte fra konsekvensene og endre livsstilen enn det er for ungdommer i mer 

velstående nabolag i forstedene (Singer og Drakulich 2019:158). I tillegg kan støtte fra 

foreldre og andre voksne i mer ressurssterke nabolag forhindre at ungdommer får en kronisk 

lovbruddskarriere, slik ungdommer fra den indre bykjernen har større sjanse for å utvikle 

(Singer og Drakulich 2019:159–60). I en norsk sammenheng er det klart at kriminalitet 

utenfor bykjernen også er relevant.  
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Når det gjelder sammenhengen mellom innvandringsandel og kriminalitet i USA, har Ousey 

og Kubrin (2018) gjennomgått litteraturen i tidsperioden 1994-2014. De skriver at det mest 

vanlige utfallet av studiene i denne perioden er ingen sammenheng eller en ikke-signifikant 

sammenheng (Ousey og Kubrin 2018:68). Flesteparten av de signifikante funnene viser 

dessuten en negativ sammenheng, som indikerer at en høyere innvandrerandel henger 

sammen med lavere kriminalitetsrater (Ousey og Kubrin 2018:69). En slik konklusjon har 

imidlertid en rekke svakheter, og det er vanskelig å trekke en konklusjon om hva forskningen 

i denne tidsperioden tilsier. For eksempel er det stor variasjon i hvordan innvandrerandel og 

kriminalitet er blitt operasjonalisert og målt, og det er dessuten gjort studier på ulike nivåer 

(nabolag, byer, land) (Ousey og Kubrin 2018:69–76).  

 

Denne gjennomgangen har vist at det finnes en rekke tidligere studier, særlig fra USA, om 

nabolagseffekter på kriminalitet, og flere av dem undersøker betydningen av å vokse opp i 

særlig ressurssvake nabolag. Noen studier fokuserer på kun én dimensjon av ulikhet, men det 

finnes også mange studier som undersøker konsentrasjonseffekter. Forskningen har vist at 

både strukturelle og sosiale prosesser er av betydning, selv om det uklart hvilke mekanismer 

som er viktigst. Ettersom de sosiale prosessene i nabolaget er så komplekse og skjer på flere 

nivåer, kan det være vanskelig å skille mekanismene fra hverandre. Det kan for eksempel 

være vanskelig å vite om problematferden skyldes påvirkning fra venner og sosiale nettverk, 

få ressurser eller dårlig samhold eller andre forhold ved nabolaget. Det er også et stort 

spørsmål innen nabolagsforskningen om det er mulig å skille nabolagseffekter fra 

betydningen av familien – altså problemet om seleksjonsskjevhet. Dette vil som nevnt drøftes 

videre i avsnitt 3.2.  

 

Nabolagseffektene og de nevnte mekanismene kan dessuten ha ulik betydning for ulike 

grupper i nabolaget (Brattbakk og Wessel 2017:347; Sharkey og Faber 2014:561–62). 

Nabolagene er som regel mer heterogene enn det som legges til grunn i forskningen (Sampson 

mfl. 2002:4659), som betyr at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan nabolaget vil 

påvirke alle de ulike gruppene og individene i nabolaget. Folk deltar i ulike sosiale arenaer 

med tilhørende normer og verdier, og de sosiale prosessene er derfor mer kompleksene enn 
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mekanismene gir uttrykk for. Forskningen er dessuten preget av den amerikanske konteksten, 

hvor segregeringen er mer alvorlig enn i Norge.  

 

3.1.3 Nabolagseffekter i Norge 

Det finnes lite forskning på betydningen av nabolaget for kriminalitet i en norsk kontekst, og 

studiene undersøker i liten grad flere dimensjoner av sosial ulikhet. Kun én norsk studie fra 

Oslo har undersøkt mulige konsentrasjonseffekter av nabolaget på utdanning og inntekt 

(Brattbakk og Wessel 2013). Denne studien tar i betraktning flere dimensjoner av 

vanskeligstilte nabolag, blant annet andelen med lav utdanning, lav inntekt, arbeidsledighet og 

andelen med uføretrygd (Brattbakk og Wessel 2013:397). Her er det altså mulig å fange opp 

eventuelle konsentrasjonseffekter. De fant en negativ effekt av nabolagsdeprivasjon på 

sosioøkonomisk status, særlig utdanning. Andelen av velferdsmottakere i nabolaget hadde 

størst betydning for utdanning og inntekt i voksen alder. Effekten minket imidlertid etter å ha 

kontrollert for individenes familieegenskaper. Brattbakk og Wessel (2013:402–4) konkluderer 

dermed med at det er vanskelig å si noe sikkert om hvilken betydning nabolaget har, og at det 

dessuten er store variasjoner i betydningen for inntekt, utdanning og arbeidsledighet. De 

understreker at det trengs mer forskning på dette området.  

 

Det vanligste er likevel at studiene kun fokuserer på én dimensjon av sosial ulikhet i 

nabolaget. I Norge har de fleste studiene om segregering og nabolagseffekter undersøkt 

nabolagets betydning for sosioøkonomisk status, for eksempel inntekt og utdanning 

(Brattbakk og Wessel 2013; Hermansen og Birkelund 2015; Nordvik, Turner, og Friedrichs 

2020; Toft og Ljunggren 2016). Flere andre studier fra Oslo har undersøkt betydningen av 

oppvekstnabolagets sammensetning og ressurser for livssjansene som voksen. Toft og 

Ljunggren (2016) undersøkte for eksempel hvordan klassefordelingen i nabolaget påvirket 

senere utdanning og klasseposisjon, mens Toft (2018) har studert klassesegregering i et 

livsløpsperspektiv ved hjelp av registerdata fra Oslo. Disse studiene har fokus på klasse, og 

inkluderer dermed kun én dimensjon av nabolagets kjennetegn.   
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Det er også blitt gjort norske studier av nabolagets betydning utenfor Oslo, men ingen av 

disse undersøker konsentrasjonseffekter. Én studie fra Trondheim har for eksempel undersøkt 

betydningen av samhold i nabolaget ved hjelp av case-studier (Henriksen og Tjora 2014). Det 

er også blitt gjort to kvalitative studier om nabolaget i Bergen, hvor den ene har undersøkt 

hvordan foreldre griper inn og hjelper til med oppdragelsen av andres barn (Bendixsen og 

Danielsen 2019) og den andre har undersøkt forholdet mellom identitet og nærmiljøet 

(Lundberg og Danielsen 2010).  

 

Flere norske studier fokuserer dessuten på ulike dimensjoner av etnisk segregering. 

Hermansen (2016) har for eksempel studert sosial mobilitet blant andregenerasjons 

innvandrere, mens Wessel og Nordvik (2019) har undersøkt betydningen av andel 

innvandrere i nabolaget for bosettingsmønstre og trekker på “white flight”-teori. Det finnes 

også flere studier fra Oslo som benytter kvalitativ metode for å undersøke ulike dimensjoner 

av segregering, hvor det er en hovedvekt på innvandring og stigmatisering (Rosten 2017; 

Strømsø 2019; Sundsbø 2016; Søholt og Lynnebakke 2015). Disse studiene har likevel ikke 

fokus på konsentrasjonseffekter, og har et mer snevert syn på befolkningssammensetningen i 

nabolaget.  

 

Et annet tema som har vært gjenstand for norske studier, er ulikhet i alkohol- og 

narkotikabruk avhengig av bosted og ressurser. Willy Pedersen har gjort flere studier fra Oslo 

på dette feltet, hvor hovedtendensen er at bostedet har betydning for både hvor mye og 

hvilken type rusmidler som benyttes. For eksempel har studier vist at ungdom på østkanten er 

mer utsatt for negative konsekvenser av rusmidler enn ungdom på vestkanten (Pedersen mfl. 

2018; Pedersen, Bakken, og von Soest 2019; Pedersen og Bakken 2016). Pedersen (2001) har 

dessuten vist at nabolagskonteksten hadde betydning for sjansen for å ha vært offer for vold. 

Disse studiene har heller ikke fokus på konsentrasjonseffekter, selv om noen av dem har 

inkludert data om nabolagets sosioøkonomiske status i analysene.  

 

Når det gjelder nabolagseffekter på kriminalitet, er det få studier fra Norge. Fokuset har heller 

vært på ulike individuelle utfall knyttet til sosiale forhold og kriminalitet. Det finnes for 
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eksempel flere norske studier om ulike forhold ved rettssystemet (Andersen og Skardhamar 

2017; Pedersen 2000; Skardhamar 2003). Det har også blitt gjort flere studier av 

lovbruddskarrier og livsløp ved hjelp av norske data (Lyngstad og Skardhamar 2013; 

Monsbakken, Lyngstad, og Skardhamar 2013; Skardhamar 2005; Skardhamar, Monsbakken, 

og Lyngstad 2014). En studie ser også på sammenhengen mellom familieinntekt og kriminell 

atferd (Galloway og Skardhamar 2010). De nevnte studiene viser liknende resultater: personer 

med dårlige levekår og flere sosiale problemer har større sjanse for å begå kriminalitet eller få 

en straffereaksjon. Disse studiene sier imidlertid ikke noe særlig om nabolagseffekter, 

ettersom de er mer individorienterte. Jeg har kun funnet én artikkel fra 1988 som bruker data 

fra Stavanger for å undersøke betydningen av sosiale nettverk og «peers» for kriminalitet 

(Cochran og Bø 1988). Temaet for artikkelen er sentral, men den er over 30 år gammel. Mye 

har skjedd i samfunnet siden den tid, og den gir derfor ikke et godt nok bilde av hvordan 

situasjonen er i Norge i dag. 

 

Det er altså et hull i forskningslitteraturen når det gjelder norske studier av 

konsentrasjonseffekter som følge av en opphopning av sosiale problemer, og særlig når det 

gjelder betydningen for kriminalitet. De fleste studiene fra Norge er dessuten fra Oslo, som jo 

skiller seg fra store deler av landet. Ved å benytte registerdata om alle bosatte i Akershus vil 

jeg kunne tilføre ny kunnskap om fordelingen av sosiale problemer utenfor hovedstaden, og i 

tillegg undersøke konsentrasjonseffekter på kriminalitet. 

 

3.2 Seleksjonsproblemet i nabolagsforskningen  

Et hovedproblem i forskningen på nabolagseffekter er spørsmålet om kausalitet: skyldes 

effektene nabolaget eller seleksjonsskjevhet? Problemet med å estimere kausale effekter er at 

det kan finnes en eller flere uobserverte, bakenforliggende variabler som påvirker både 

forklaringsvariabelen og utfallet. For eksempel vil det ikke være tale om nabolagseffekter 

dersom bosettingsmønstrene er slik at det kun er de uten jobb som bosetter seg i nabolag med 

høy arbeidsledighet – da er det altså ikke nabolaget som forårsaker arbeidsledigheten 

(Hedman og van Ham 2012:86). Et annet eksempel er at ressurssvake familier ofte bosetter 

seg i vanskeligstilte nabolag, fordi disse områdene har lavere boligpriser. I slike tilfeller kan 
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man ikke hevde at estimatet er kausalt, fordi effekten egentlig kan skyldes seleksjon (Angrist 

og Pischke 2015:10; Gordon 2015:398). Seleksjonsskjevhet betyr altså at den selektive 

sorteringen av hvem som bor i hvilke nabolag ikke er uavhengig av utfallet som studeres 

(Hedman og van Ham 2012:79).  

 

Den beste måten å estimere kausaleffekter på, er å sammenlikne to grupper der alt annet enn 

det som måles, også alle uobserverte variabler, holdes likt, men dette er svært vanskelig å 

utføre i praksis (Angrist og Pischke 2015). Det er derfor utviklet ulike teknikker for å forsøke 

å estimere kausaleffekter (Angrist og Pischke 2015). Dette kan hovedsakelig oppnås ved å 

benytte eksperimenter eller naturlige eksperimenter. Disse metodene eliminerer 

seleksjonsproblemet som oppstår dersom det finnes konfunderende variabler. På grunn av de 

store talls lov og sentralgrenseteoremet, vil randomiserte utvalg være sammenliknbare dersom 

gruppene er store nok (Angrist og Pischke 2015:13–15; Mehmetoglu og Jakobsen 2017:5). 

Forskjellene som oppstår skyldes tilfeldig variasjon, og det er dermed ingen systematiske 

skjevheter. I regresjonsmodeller er det imidlertid viktig å inkludere de nødvendige 

kontrollvariablene for å minimere seleksjonsskjevhet (Angrist og Pischke 2015:69; Gordon 

2015:412). 

 

Det finnes ulike typer seleksjon, som betyr at individer blir systematisk sortert i ulike nabolag 

på bakgrunn av ulike kjennetegn. For eksempel familieforhold, boligmarkedet eller 

individuelle preferanser (Brattbakk og Wessel 2013; Minh mfl. 2017; Sellström og Bremberg 

2006; Sharkey og Faber 2014; van Vuuren mfl. 2014). Når det gjelder nabolagets påvirkning 

på kriminalitet, har særlig kontrollteoriene utfordret tanken om sosial læring og påvirkning fra 

venner. Gottfredson og Hirschi gir for eksempel et generelt argument for seleksjonseffekter 

der den spuriøse variabelen er selvkontroll (McGloin og Thomas 2019). Dessuten er det 

systematiske skjevheter i hvem som flytter ut av vanskeligstilte nabolag, og hvem som blir 

værende (Brattbakk og Wessel 2013; Galster 2012; Hedman og van Ham 2012; Sampson mfl. 

2002:466–67; Wodtke mfl. 2011). Alt dette kan vanskeliggjøre studier av nabolagseffekter.  
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Tidligere studier har funnet ulik betydning av seleksjonsskjevhet for nabolagseffektene. Ifølge 

Hedman og van Ham (2012:88) har tidligere studier argumentert både for at effektene kan bli 

over- og underestimert. Ved å ikke ta høyde for familiens kjennetegn eller andre uobserverte 

variabler kan man tro at effekten av nabolaget er større enn den virkelig er. Motsatt kan 

nabolagseffektene bli for små hvis man ikke tar høyde for bosettingsmønstre hvor de som blir 

mest negativt påvirket av nabolaget flytter ut først (Hedman og van Ham 2012:88). Ifølge 

Sampson (2002:467) kan bruk av flernivåanalyse med en rekke kontrollvariabler føre til at 

nabolagseffektene blir borte, ettersom de ofte medieres av familien eller venner, og en slik 

modell fanger heller ikke opp langsiktig påvirkning fra nabolaget (Sampson mfl. 2002:467; 

Wodtke mfl. 2011:714). Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om hvilken betydning 

seleksjonsskjevhet har, er det klart at det gjør det vanskelig å isolere betydningen av 

nabolaget. 

 

Det er også uenighet om nabolagseffekter finnes eller om det kun er tale om 

seleksjonseffekter. Noen studier finner signifikante nabolagseffekter selv etter å ha kontrollert 

for seleksjon, mens andre mener at seleksjon forklarer hele korrelasjonen mellom nabolagets 

kjennetegn og individuelle utfall – altså at nabolagseffekter egentlig kun er seleksjonseffekter 

(Hedman og van Ham 2012:88). Sampson (2019:8) har på motsatt vis argumentert for at 

seleksjon eller sortering er en type nabolagseffekt i seg selv. Han peker dessuten på at flere 

studier har funnet støtte for at det finnes kausale effekter av konsentrerte levekårsproblemer 

på flere individuelle utfall, i tillegg til at det er blitt gjort eksperimentelle studier på 

langsiktige nabolagseffekter på blant annet inntekt og helse (Sampson 2019:8). Når det 

gjelder betydningen av «peer effects», skriver McGloin og Thomas (2019:250–51) i sin 

litteraturgjennomgang at det har blitt brukt ulike metoder i forskningen for å ta høyde for 

seleksjonsskjevhet, og at det likevel er blitt funnet en effekt av å ha kriminelle venner 

(«deviant peers»).  

 

Ved studier av barn og ungdom som ikke selv velger hvor de skal bo, reduseres ifølge 

Brattbakk og Wessel (2013:397) seleksjonsproblemet. Her spiller ikke individuelle 

preferanser i valg av bolig inn, og boligmarkedet får dermed redusert betydning i sorteringen 

av barn i ulike nabolag. Det samme gjelder kjennetegn ved skoler, som også er styrt av 
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foreldrenes valg. Barna kan imidlertid være systematisk skjevt fordelt ved at visse uobserverte 

kjennetegn går i generasjoner (Brattbakk og Wessel 2013:397; Galster 2012:38–39, 45; 

Sharkey og Faber 2014:568–69). For eksempel vil barna bli påvirket av foreldrenes 

sosioøkonomiske status, og dette er med på å bestemme hvor foreldrene bosetter seg. Videre 

kan individuelle egenskaper ved barna i seg selv påvirke nabolagseffektene, for eksempel 

lærevansker eller aggresjonsproblemer. Dette er forhold som kan bli påvirket av oppdagelse 

og familieforhold. Hvordan barna blir påvirket av nabolaget er altså avhengig av deres egne 

iboende sårbarhet, foreldrenes egenskaper og kontekstuelle forhold. Nabolaget kan dermed 

påvirke indirekte gjennom flere generasjoner, selv om det kan være vanskelig å identifisere 

nabolagets isolerte effekt på barna.   

 

Tidligere studier har altså forsøkt å håndtere seleksjonsproblemet på ulike måter, for 

eksempel ved å inkludere kontroll for familieegenskaper i ulike typer regresjonsanalyse eller 

benytte instrument-variabler, «differences-in-differences»-modeller eller eksperimenter 

(Angrist og Pischke 2015; Hedman og van Ham 2012). Det er likevel veldig vanskelig å 

manipulere hvor folk bor, og individene oppholder seg i nærmiljøet i ulik grad. Videre er det 

utallige mulige bakenforliggende variabler på både individuelt nivå, familienivå og 

nabolagsnivå som kan påvirke både valg av bosted og utfallet som studeres. Det er derfor 

flere grunner til at det er vanskelig å estimere kausale effekter av nabolaget. Det er mulig å 

estimere nabolagseffekter, men det er problematisk å hevde at disse er kausale – altså at det er 

nabolaget som er årsaken til for eksempel høyere sannsynlighet for kriminalitet. Det kan være 

andre grunner til at individene i disse nabolagene har en høyere sjanse for å begå lovbrudd, 

for eksempel at disse har dårligere levekår eller andre bakenforliggende variabler. 

Seleksjonsproblematikken har derfor i tidligere studier blitt forsøkt løst ved å inkludere 

kontroll for familieegenskaper og ved å diskutere mulig seleksjonsskjevhet ved tolkningen av 

resultatene.  

 

En statistisk korrelasjon er ikke det samme som kausalitet, og en eventuell empirisk 

sammenheng må derfor tolkes i lys av teorier om menneskelig atferd (Mehmetoglu og 

Jakobsen 2017:5, 8). Det er likevel viktig å presisere at fravær av kausaleffekt ikke betyr at 

nabolaget ikke har noen betydning. Nabolaget kan for eksempel påvirke indirekte eller være 
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en del av mange ulike grunner til individenes atferd. De fleste studiene prøver å begrense 

seleksjonsproblemet på ulike måter, men anerkjenner likevel at det er svært vanskelig å finne 

kausale effekter av nabolaget. Fokuset er derfor heller på å undersøke betydningen av 

nabolaget og sammenhengen med andre egenskaper ved nabolaget, individet eller familien. 

Jeg skal altså undersøke om det er en sammenheng mellom vanskeligstilte nabolag og 

kriminalitet, ikke om det å vokse opp i vanskeligstilte nabolag fører til kriminalitet. Det kan 

altså være en sammenheng mellom variablene, som viser at nabolaget har en viss betydning, 

selv om denne ikke er kausal. Eventuelle forsøk på årsaksforklaringer er dermed basert på 

teori.  

 

3.3 Oppsummering og forventninger 

Det finnes mange tidligere studier av nabolagets betydning, både på sosioøkonomisk status og 

kriminalitet, og de fleste fokuserer på barn og unges livssjanser. Det er enighet om at 

nabolaget har en viss betydning, men det er uklart hvordan og hvor mye. Studiene er dessuten 

avhengige av kontekst, og de fleste teoriene på området er derfor preget av den amerikanske 

konteksten. Studier fra Europa viser at segregeringen er av mindre alvorlighetsgrad her enn i 

USA, men det er uklart hvor stor betydning nabolaget har. En viktig diskusjon, både i Norge 

og internasjonalt, er spørsmålet om seleksjonseffekter. Det er uenighet om både betydningen 

av seleksjon og hvorvidt det er fruktbart å prøve å skille nabolagseffektene fra effektene av 

for eksempel familien (Galster 2012; Hedman og van Ham 2012; Sharkey og Faber 2014). 

 

På bakgrunn av de teoretiske perspektivene og tidligere forskning vil vi kunne forvente at de 

som har bodd i et nabolag som i lengre tid har vært vanskeligstilt, vil ha større sjanse for å 

begå kriminalitet. Motsatt forventer vi at de som har bodd i et stabilt og velstående nabolag 

vil avstå fra kriminell atferd. De fleste studiene vektlegger de sosiale prosessene i nabolaget, 

for eksempel sosialiseringsprosesser og samhold («collective efficacy»). De strukturelle 

kjennetegnene som lav inntekt, utdanning osv. i et område kan få betydning gjennom å sette 

begrensninger for det sosiale liv og påvirke samhandlingen i nabolaget. På bakgrunn av 

kontrollteoriene kan vi for eksempel forvente at ungdom i ressurssvake områder vil ha en 

svakere tilknytning til samfunnet på grunn av mangel på jobbmuligheter og fritidsaktiviteter, 
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og dette kan gjøre det lettere å bli påvirket av andres problematferd. I ressurssterke områder 

vil det imidlertid være flere med sterke bånd til samfunnet, og dette vil skape et gjensidig 

samspill der venner og bekjente holder hverandre unna lovbrudd. Ut fra tidligere forskning vil 

vi derfor forvente å finne en effekt av nabolaget på sannsynligheten for kriminalitet, men 

denne forventes å være svak og påvirkes av både de sosiale prosessene og de strukturelle 

forholdene i nabolaget.  

 

De fleste studiene fokuserer på kun én dimensjon av sosial ulikhet i nabolaget, for eksempel 

inntekt, utdanning eller kriminalitetsrater. Selv om det finnes studier av 

konsentrasjonseffekter i en amerikansk kontekst, er det svært få slike studier fra Norge. Som 

nevnt har Brattbakk og Wessel (2013) undersøkt betydningen av nabolagsdeprivasjon på 

utdanning og inntekt i Oslo. Ved å inkludere flere sosiale indikatorer (inntekt, utdanning, 

sosialhjelpsmottak, arbeidstilknytning og siktede) vil jeg tilføre noe nytt til forskningsfeltet 

ved at slike flerdimensjonale studier ikke er blitt gjort på denne måten i Norge utenfor Oslo, 

og det finnes dessuten få norske studier om nabolagets betydning for kriminalitet. Videre vil 

jeg benytte terskel- og kluster-analyse som mål på konsentrasjon, i tillegg til å benytte de 

aggregerte tallene på nabolagsnivå direkte i regresjonsmodellen slik Brattbakk og Wessel 

(2013) har gjort. Ved at jeg benytter registerdata fra Akershus har jeg dessuten anledning til å 

undersøke hvorvidt teoriene på feltet er egnet til å beskrive og forklare situasjonen i en annen 

kontekst enn USA. Det er også en fordel at jeg undersøker Akershus fordi de fleste norske 

studiene om nabolagseffekter generelt er gjort i Oslo.  
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4 Datamateriale, operasjonalisering av 

variabler og analysemetode  

Denne studien undersøker graden av geografisk konsentrasjon av sosiale problemer i 

Akershus, og den eventuelle betydningen av å vokse opp i et vanskeligstilt nabolag på 

sannsynligheten for å ha blitt siktet for minst ett lovbrudd i løpet av en tiårsperiode. I dette 

kapittelet vil jeg først redegjøre for datamateriale (4.1), deretter operasjonaliseringen av 

variablene (4.2) og til slutt analysemetodene (4.3).  

 

4.1 Datamateriale 

Jeg vil benytte registerdata om alle bosatte i tidligere Akershus fylke for å beskrive 

nabolagene og undersøke sammenhengen mellom nabolaget og kriminalitet. Jeg bruker data 

fra offentlige registre om bosted og bakgrunnsvariabler (kjønn, alder og 

innvandringsbakgrunn), inntekt, utdanning, sosialhjelp og antall siktelser. I tillegg bruker jeg 

data om egenskaper ved foreldrene (inntekt, utdanning og mottak av sosialhjelp). Jeg får 

tilgang til disse dataene fra Statistisk sentralbyrå ved å være med på forskergruppen SIPD sitt 

forskningsprosjektet «Ethnic Segregation in schools and neighourhoods: consequences and 

dynamics». Registerdata er en fordel fremfor survey-data ved at de er av høy kvalitet og ikke 

er basert på selvrapportering, som gir god reliabilitet. Det kan likevel være skjevheter i 

dataene for kriminalitet ved at dette kun er den registrerte kriminaliteten, som betyr at dataene 

ikke fanger opp alle lovbruddene som ikke blir etterforsket eller rapportert.   

 

I beskrivelsen av nabolagene vil jeg benytte longitudinelle data fra perioden 1993-2014 når 

det gjelder siktelser, og data fra 1998-2014 for de andre indikatorene. Som følge av at jeg har 

valgt å operasjonalisere kriminalitetsvariabelen som «minst en siktelse de siste fem årene», 

har jeg ikke data om kumulative siktelser de første fem årene (1993-1997), og jeg vil derfor 

bruke perioden 1998-2014 i selve analysene. Dette er grunnen til at jeg også benytter 

tidsperioden 1998-2014 for de øvrige sosiale indikatorene. I individanalysene vil jeg benytte 

tverrsnitt fra 2004 og 2014, og det er kun kohortene som er født i 1992-1996 som er med i 
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analysene. Dette er gjort fordi jeg vil undersøke betydningen av oppvekstnabolaget i alderen 

8-12 år (målt i 2004) for antall siktelser i en tiårsperiode (frem til 2014).  

 

4.2 Operasjonalisering av variablene  

I analysene benytter jeg data på både makronivå (nabolag) og mikronivå (individ). Min 

empiriske strategi er å først gjøre en deskriptiv analyse av nabolagenes sosioøkonomiske 

status og deres utvikling over tid, som er hensikten med opptellingen av sosiale problemer og 

kluster-analysen. Deretter skal jeg undersøke nabolagseffekter på kriminalitet, målt som 

sannsynligheten for å ha fått minst én siktelse i perioden 2004-2014. En slik analyse med data 

på flere nivåer krever et oppsett hvor modellen kan ta høyde for avhengigheten i 

observasjonene, og jeg benytter derfor flernivåanalyse. For å sørge for etterprøvbarhet og 

validitet, har jeg beskrevet alle valgene jeg har tatt i operasjonaliseringen av nabolag og de 

sosiale indikatorene (4.2.1), i tillegg til variablene i regresjonsanalysen (4.2.2). 

 

4.2.1 Nabolagsnivå 

Det finnes flere ulike måter å operasjonalisere nabolag på. Én måte er å bruke geografiske 

grenser trukket av administrative enheter, og en annen er å forsøke å finne mer naturlige 

grenser ut fra beboernes bevegelsesmønster (Sampson mfl. 2002:445, 470). Jeg har valgt å 

bruke SSBs inndeling i grunnkretser og delområder, som er de to laveste nivåene i 

regionalstatistikk (Bloch 2019). Formålet med grunnkretsinndelingen er å ha små, stabile og 

geografisk sammenhengende enheter som kan brukes for sammenlikning og planlegging, 

mens delområdene er nivået mellom grunnkrets og kommune og består av større områder som 

henger sammen kommunikasjonsmessig (Bloch 2019). Jeg har valgt å bruke grunnkrets som 

et mål på nabolag der det er mange bosatte, og delområder der det i gjennomsnitt var færre 

enn 200 bosatte i hver grunnkrets perioden 1993-2014 fordi det vil gi mer stabile tall. Videre 

har jeg fjernet nabolagene der det var færre enn 200 bosatte i hvert år, slik at jeg unngår 

ekstremverdier i de aggregerte tallene for de sosiale indikatorene. Det er for eksempel flere 

områder i Akershus som består av mye skog og hvor det er færre enn 10 bosatte – da vil det 

ha stor innvirkning på tallene dersom én person mottar sosialhjelp eller får en siktelse. For å 
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skape en mest mulig robust analyse har jeg derfor kun inkludert nabolag med flere enn 200 

bosatte.  

 

I beskrivelsen av nabolagene har jeg avgrenset datamaterialet til personer i alderen 18-62 år 

når det gjelder operasjonaliseringen av andel ikke-vestlige innvandrere og andel siktede, og 

alderen 25-62 år for variablene om sosialhjelp, inntekt, arbeidsledighet og utdanning. Den 

øvre grensen på 62 år er satt fordi dette er da man kan begynne uttak av alderspensjon (NAV 

2018). Særlig for inntekts- og arbeidsledighetsvariabelen er det viktig at individene er i 

yrkesaktiv alder. Den nedre grensen på 25 år er satt fordi individene må ha rukket å bli ferdig, 

eller hatt muligheten til å bli ferdig, med skolegangen sin og begynt i jobb. For variabelen for 

innvandrerbakgrunn og siktelser brukes en nedre grense på 18 år fordi dette ikke krever at 

man er i yrkesaktiv alder, og det er dessuten mange som allerede har fått en siktelse før 18-

årsalderen.  

 

For hver sosiale indikator (sosialhjelpsmottakere, lav utdanning, lav inntekt, arbeidsledighet 

og siktede) har jeg satt en grense for hvor stor andel av de bosatte som kreves for å si at 

grunnkretsen har et levekårsproblem. Dette kalles formell terskelanalyse (Poulsen og 

Johnston 2000; Reibel 2011). Denne enkle kategoriseringen har noen fordeler ved at det er 

tydelig hva som er blitt gjort og den gir et forenklet bilde av situasjonen i nabolaget. Det er 

imidlertid også noen ulemper ved at kategoriseringen blir veldig rigid (Reibel 2011:308). Det 

har dessuten stor betydning for resultatene hvilken grense man setter for konsentrasjon 

(Poulsen og Johnston 2000:914). Det er uklart hvor stor andel som kreves for at 

nabolagseffekter skal kunne inntreffe, men Galster (2012:32) har hevdet at over 20% av 

nabolaget må være preget av fattigdom for at det skal kunne påvirke negativt, og at disse 

effektene øker opp til 40 %. Det er likevel ingen tydelige kriterier for hvor denne grensen skal 

settes, og valget krever derfor begrunnelse (Poulsen og Johnston 2000:914; Reibel 2011:308).  

 

Jeg har valgt å sette en grense ved 3. kvartil i fordelingen av den gjennomsnittlige andelen i 

perioden 1998-2014 på de sosiale indikatorene. Dette betyr at 25 % av nabolagene vil ha en 

verdi over terskelen – jeg måler altså de 25 % mest vanskeligstilte i hver kategori. Dette er et 
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relativt mål som kan fange opp nabolagene med for eksempel høyest andel arbeidsledige eller 

andel med lav inntekt, og dette vil kunne gi grunnlag for å undersøke konsentrasjonseffekter. 

Det er vanskelig å sette en vilkårlig grense, mens et slikt relativt mål fanger opp de 25 % mest 

ressurssvake nabolagene for hver sosiale indikator.  

 

Andel ikke-vestlige innvandrere er operasjonalisert som personer med bakgrunn fra Afrika, 

Asia eller Latin-Amerika. Det er viktig å presisere at en høy innvandrerandel ikke er negativt i 

seg selv, og det regnes derfor ikke som en indikator på levekårsproblemer. Litteraturen på 

feltet tyder likevel på at det ofte er en opphopning av levekårsproblemer i områder med høy 

innvandrerandel, og det er derfor relevant å inkludere dette i analysen. For eksempel skriver 

Sampson (2019:13) at etnisitet ikke er en direkte årsak til vold, men at det er en markør for 

opphopningen av sosiale og materielle ulemper som ofte følger innvandrerstatus i USA. Det 

er funnet liknende sammenhenger mellom innvandringsbakgrunn og sosiale problemer på 

individnivå i Norge (Kavli og Nicolaisen 2016; Østby 2005). For å undersøke om nabolagene 

har en høy innvandrerandel, har jeg regnet ut gjennomsnittlig andel ikke-vestlige innvandrere 

i hvert nabolag for hvert år.  

 

Sosialhjelpsmottakere operasjonaliseres ved å bruke data om antall måneder individet har 

mottatt sosialhjelp i løpet av det siste året. Sosialhjelp omfavner økonomiske bidrag og lån fra 

staten, og det må være den viktigste kilden til livsopphold (SSB 2019c). Ifølge SSB (2019c) 

var den gjennomsnittlige stønadstiden 5,4 måneder i 2018. NAV (2019a) har i en rapport om 

oppfølgingen av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp definert «langtidsmottakere» 

som personer som har mottatt stønad sammenhengene i 12 måneder eller mer. I datasettet er 

det kun en svært liten andel som har mottatt sosialhjelp så lenge, og jeg har derfor valgt å 

sette grensen ved seks måneder. Dersom man har mottatt sosialhjelp i seks måneder eller mer, 

er man over gjennomsnittet og det må sies å være lengre enn kun en kort overgangsfase. 

Videre har jeg funnet den gjennomsnittlige andelen av alle bosatte som har mottatt sosialhjelp 

i seks måneder eller mer, og satt en grense ved tredje kvartil i fordelingen over alle nabolag 

(1,52%). I regresjonsanalysene brukes også den gjennomsnittlige andelen direkte.  
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For å måle utdanningsnivået i nabolaget, har jeg brukt et mål på høyeste fullførte grad. Jeg 

har brukt Norsk standard for utdanningsgruppering (Østli 2019) for å dele inn utdanning i 

ulike kategorier. Dette er gjort slik: «Grunnskole» består av nivå 0, 1 eller 2 (ingen utdanning, 

barneskoleutdanning eller ungdomsskoleutdanning), «Videregående» består av nivå 3, 4 eller 

5 (Videregående grunnutdanning, videregående avsluttende utdanning eller påbygging til 

videregående utdanning), «Kort høyere» består av nivå 6 (universitets- og høyskoleutdanning 

på lavere nivå) og «Lang høyere» består av nivå 7 eller 8 (universitets- og høyskoleutdanning 

på høyere nivå eller forskerutdanning). Observasjonene som var uoppgitt er omkodet til 

missing slik at de ekskluderes fra analysene, fordi jeg ikke kan vite hva slags utdanningsnivå 

disse individene egentlig har. Det er særlig innvandrere og etterkommere av innvandrere som 

har uoppgitt på denne variabelen, på grunn av manglende informasjon om eventuell utdanning 

fra hjemlandet. For å måle gjennomsnittlig andel med «lav utdanning» har jeg inkludert dem 

med kun grunnskole eller lavere, og satt en grense ved tredje kvartil (26,4 %). I kluster-

analysen har jeg også inkludert en dummy-variabel for «høy utdanning», som er 

operasjonalisert som kort eller lang høyere utdanning. Også her har jeg satt en grense ved 

tredje kvartil i fordelingen av andelen med høy utdanning (49,8%). Jeg inkluderer denne 

variabelen for å fange opp flere nyanser i kategoriseringen av nabolagene, hvor også særlig 

ressurssterke nabolag tas i betraktning. Det er imidlertid kun «lav utdanning» som brukes i 

opptellingen av sosiale problemer.  

 

Inntekt er operasjonalisert ved å inkludere årlig lønnsinntekt og næringsinntekt, i tillegg til 

kapitalinntekter og diverse overføringer fra NAV. Jeg har brukt summen av disse for å måle 

individenes samlede inntekt. Lav inntekt er operasjonalisert som under 200.000 kr, det vil si 

ca. to ganger folketrygdens grunnbeløp (NAV 2019b). Dette er dessuten i nærheten av satsen 

for minste pensjonsnivå (NAV 2019c), som kan gi en indikasjon på at dette er et lavt 

inntektsnivå. I studier brukes ofte EUs relative fattigdomsgrense som et mål på lavinntekt, 

hvor man tar utgangspunkt i medianinntekten i befolkningen og setter en grense for dem som 

har under 50 eller 60 prosent av dette i årlig inntekt (Lind 2017; Omholt 2019:12). Ifølge SSB 

var denne i Norge på 184.400 kr for en enslig person i 2017 når 50 % benyttes, og 221.300 kr 

ved 60 % (Omholt 2019:13). I husholdninger med flere barn er grensen høyere, men jeg har 

ikke mulighet til å ta høyde for dette i min studie fordi jeg ikke har data om 
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familiesammensetning. Jeg har derfor valgt å sette en grense på 200.000 kr for å måle 

lavinntekt. Grensen er satt ved tredje kvartil (15,7 %) i fordelingen av alle nabolag.  

 

I kluster-analysen har jeg imidlertid kun inkludert et mål på gjennomsnittlig inntektsnivå i 

nabolaget, for å fange opp all variasjon og dermed lettere kunne lage nabolagskategorier som 

omfatter både ressurssvake og –sterke nabolag. Jeg bruker likevel kun «lav inntekt» i 

opptellingen av sosiale problemer. For å beskrive de ulike nabolagstypene bruker jeg dummy-

variabler for høy og lav inntekt for å forenkle fremstillingen. Da er «høy inntekt» 

operasjonalisert som 500.000 kr årlig inntekt, som er 3. kvartil i inntektsfordelingen for alle 

nabolag for alle år. Deretter er grensen satt ved tredje kvartil i den gjennomsnittlige 

fordelingen av andel med høy inntekt i nabolagene (44,6 %).  

 

For å ta høyde for inflasjon, har jeg omregnet de opprinnelige beløpene i hvert år til 2015-

kroner basert på konsumprisindeksen (SSB 2011, 2019b). Dette gjøres ved å først dividere 

indeksen i 2015 (100) på indeksen for hvert år i perioden 1998-2014 og deretter multiplisere 

dette med det opprinnelige beløpet (SSB 2011). En person med en samlet inntekt på 243.827 

kr i 1998 vil dermed ha en samlet inntekt på 341.003 kr omregnet i 2015-kroner. Dersom jeg 

ikke hadde gjort dette, ville det vært mange flere med en inntekt under 200.000 kr i de tidlige 

årene, fordi dette på den tiden ikke var et så lavt inntektsnivå som i dag. Noen individer har 

negativ inntekt, som kan skyldes for eksempel gjeld, inndragning eller personlig underskudd. 

Dette gjelder 9.917 individer for samlet inntekt og 16.274 for yrkesinntekt. Disse 

observasjonene er satt til 0, slik at de er med i analysen og fanges opp i variabelen «lav 

inntekt». Alle observasjonene med missing-verdier er også satt til 0, slik at jeg regner ut den 

gjennomsnittlige andelen av alle bosatte med lav inntekt, ikke kun andelen av de yrkesaktive 

med inntekt. Dette har betydning for tolkningen ved at fokuset ligger på andelen av hele 

befolkningen i nabolaget med visse kjennetegn.  

 

Jeg har brukt et mål på arbeidsledighet som indikerer om vedkommende jobber nok til å 

kunne leve av det, eller om vedkommende jobber for lite eller har for lav lønn. Dette er et 

annet mål på arbeidsledighet enn den offisielle definisjonen, og fanger opp også dem som 
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ikke er registrert som arbeidsledige hos NAV. Jeg har satt en grense for hvor lav årlig 

yrkesinntekt som kan tyde på at vedkommende er uten arbeid og i tillegg sjekket om 

vedkommende er under utdanning i det aktuelle året. Det er kun yrkesinntekt som tas med i 

dette målet, i motsetning til samlet inntekt i inntektsvariabelen. De opprinnelige beløpene for 

yrkesinntekt er omregnet til 2015-kroner på samme måte som i inntektsvariabelen, og 

observasjonene med negativ inntekt er også her satt til 0. Det samme gjelder missing-

verdiene, slik at jeg regner ut gjennomsnittlig andel av alle bosatte. Jeg har satt en grense på 

100.000 kr årlig inntekt (ca. 1G), fordi dette er et lavt inntektsnivå for personer som ikke er 

under utdanning. Dersom man tjener såpass lite, tyder dette på at man ikke er yrkestilknyttet. 

Eventuelt indikerer det at man ikke jobber så mange timer i løpet av året, dersom man har en 

jobb. Deretter har jeg regnet ut gjennomsnittlig andel av de bosatte i nabolaget som er 

arbeidsledige for hvert år, og satt en grense ved tredje kvartil (18,6 %).  

 

Den siste indikatoren på sosiale problemer er andelen siktede i nabolaget. Ifølge SSBs 

definisjon (2019a) er siktede «personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg». Disse 

har blitt ansett som gjerningspersoner etter at etterforskningen er avsluttet. Dette er imidlertid 

ikke avhengig av en straffereaksjon, slik at det er nok at politiet regner saken som oppklart. 

Jeg har brukt data om antall siktelser for forbrytelser, det vil si mer alvorlig kriminalitet. Jeg 

har ikke inkludert tall på forseelser, det vil si mindre alvorlig kriminalitet som f.eks. 

trafikklovbrudd og nasking, fordi dette er veldig utbredt i befolkningen og jeg ønsker å måle 

mer alvorlig kriminalitet. Etter 2015, da straffeloven av 2005 trådte i kraft, er det ikke lenger 

et slikt skille mellom forbrytelser og forseelser (Sulland og Elden 2018). Jeg har imidlertid 

kun data frem til 2014, og det vil derfor være nyttig å bruke dette skillet for å fange opp mer 

alvorlige lovbrudd. Videre har jeg laget et mål på antall kumulative siktelser de siste fem 

årene, slik at de første fem årene (1993-1997) har manglende verdier. Jeg bruker derfor data 

fra 1998-2014 for å beskrive nabolagene. Deretter har jeg regnet ut gjennomsnittlig andel av 

de bosatte med minst én siktelse de siste fem årene, for hvert år. Grensen er også her satt ved 

tredje kvartil (3,8 %) i fordelingen.  

 

Etter å ha regnet ut gjennomsnittlig andel for hver indikator, og hvorvidt andelen er over eller 

under terskelen, har jeg talt opp antallet sosiale problemer (0-5) i hvert nabolag. Videre har 
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jeg laget linjediagram for å vise endringen over tid for hver sosiale indikator, for hvert 

nabolag.  

 

Som en del av den deskriptive analysen har jeg også laget kart som viser den geografiske 

konsentrasjonen av sosiale problemer. Kartene lages ved å koble data om de sosiale 

indikatorene på kartdata for Akershus fylke, og dette har jeg gjort i R. Siden jeg har benyttet 

de administrative grensene som et mål på nabolag, er ikke Oslofjorden synlig på kartene. For 

å gjøre kartene lettere å lese har jeg derfor inkludert navn på byene og tatt med kartdata for 

Oslo. I kapittel 5 vil jeg presentere kartene som viser den geografiske fordelingen av antall 

sosiale problemer, nabolagstyper og nabolag med en stor andel bosatte med 

levekårsproblemer. Dette gjør det mulig å undersøke om det finnes systematiske mønstre.  

 

4.2.2 Individnivå 

I individanalysene har jeg avgrenset datamaterialet på alder, slik at jeg kun inkluderer de 

som var 8-12 år i 2004, og følgelig 18-22 år i 2014. Jeg undersøker altså kohortene født i 

1992-1996. På denne måten får jeg analysert hvordan nabolaget eventuelt har påvirket 

individet i tidlig ungdomstid og konsekvensene inntil 10 år frem i tid. Ved å inkludere et 

aldersintervall får jeg flere observasjoner og dermed mer robuste analyser. Ifølge Brattbakk 

og Wessel (2017) er det særlig interessant å undersøke nabolagseffekter på ungdom fordi 

disse som regel tilbringer mye tid i nærområdet, og blir derfor mest påvirket av nabolaget. 

Ettersom ungdom har liten mulighet til å påvirke bostedet selv, må dessuten eventuelle 

seleksjonseffekter være på familienivå. En annen grunn til å undersøke nabolagseffekter på 

ungdom er at de teoretiske perspektivene fokuserer mye på oppvekst i vanskeligstilte nabolag.  

 

Utfallsvariabelen er operasjonalisert ved å telle opp antall kumulative siktelser på 

individnivå i perioden 2004-2014, altså i alderen 8-18 år for 1996-kohorten og 12-22 år for 

1992-kohorten. Dette gjøres for å fange opp eventuelle lovbrudd fra tidspunktet jeg måler 

nabolagsvariablene på (2004), frem til det siste året jeg har data (2014). Det er viktig at 

forklaringsvariablene kommer før utfallsvariabelen i tid, slik at det kan være mulig at 
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nabolaget har påvirket individenes atferd. Deretter bruker jeg kun de kumulative siktelsene i 

2014 i analysen, og lager en dummyvariabel for å identifisere hvem som har fått minst én 

siktelse innen 2014. Den avhengige variabelen måler dermed hvorvidt individet har fått minst 

én siktelse i perioden 2004-2014. Jeg vurderte å også inkludere en utfallsvariabel som skiller 

mellom få eller mange siktelser, men dette ble vanskelig ettersom det var svært få individer 

med mange siktelser. Jeg har derfor kun én utfallsvariabel som skiller mellom minst én 

siktelse eller ingen siktelser i perioden.   

 

Når det gjelder den geografiske konsentrasjonen av sosiale problemer på makronivå, har jeg 

tre ulike forklaringsvariabler som måler dette på ulik måte. Alle disse er målt i 2014. Den 

første er basert på terskel-analysen der jeg teller hvor mange levekårsproblemer hvert nabolag 

har, på en skala fra 0-5. Jeg kaller dette «antall sosiale problemer» og det er det enkleste 

målet på konsentrasjon, ettersom jeg ikke vet noe om hvilke problemer som er tilstede i 

nabolaget. Det gir likevel uttrykk for geografisk konsentrasjon ettersom det fanger opp 

nabolagene som har fire eller fem problemer tilstede samtidig.  

 

Den andre forklaringsvariabelen er basert på en kluster-analyse som grupperer nabolagene 

basert på både nivået på de sosiale indikatorene og utviklingen i perioden 1998-2014. Deretter 

har jeg koblet dette til individdataene, slik at jeg får informasjon om i hvilken nabolagstype 

individene bodde i 2004. Kluster A er satt som referansekategori i analysene. Jeg vil beskrive 

kluster-analyse som metode nærmere i avsnitt 4.3.1 og resultatene av denne i 5.3.  

 

Det tredje målet på geografisk konsentrasjon er de aggregerte tallene om kjennetegn ved 

nabolagene som beskrevet i forrige avsnitt. Jeg har fem ulike indikatorer: 1) gjennomsnittlig 

andel bosatte med lav inntekt og 2) lav utdanning, 3) andel siktede, 4) andel arbeidsledige og 

5) andel som har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. I tillegg har jeg med den 

gjennomsnittlige andelen bosatte med innvandringsbakgrunn. Disse variablene er 

operasjonalisert på samme måte som i beskrivelsen av nabolagene. Den eneste forskjellen er 

at dette er basert på et tverrsnitt fra 2004 for å fange opp tilstanden i oppvekstnabolaget.  
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Jeg har også inkludert kontroll for ulike bakgrunnsvariabler og egenskaper ved foreldrene. 

For kjønn er mann kodet til 0 og kvinne til 1, og for innvandringsbakgrunn er nordisk eller 

vestlig bakgrunn kodet til 0 og ikke-vestlig bakgrunn (Afrika, Asia eller Latin-Amerika) er 

kodet til 1. Når det gjelder kontroll for foreldreegenskaper, er dette basert på situasjonen i 

fødselsåret (1992-1996). Sosial bakgrunn måles ved å inkludere variabler for foreldrenes 

inntekt, utdanning, mottak av sosialhjelp og arbeidstilknytning. Inntekt er operasjonalisert 

som foreldrenes samlede gjennomsnittlige inntekt de siste fem rene før fødselsåret, hvor 

kilden er pensjonsinntekt justert etter KPI til 2015-kroner. Deretter har jeg laget en variabel 

med seks ulike kategorier for foreldrenes samlede inntekt. Her er også missing-verdiene satt 

til 0. Utdanning måler den høyeste fullførte graden av mor eller far, og dette er 

operasjonalisert med NUS-utdanningskoder på samme måte som i beskrivelsen av 

nabolagene. Dette er også en variabel med fire kategorier.  

 

Arbeidstilknytning måler om minst én av foreldrene var uten arbeidstilknytning i fødselsåret, 

det vil si at de hadde inntekt under 100.000 NOK og ikke var student. Inntektsgrensen er satt 

til hundre tusen fordi dette samsvarer med operasjonaliseringen av arbeidsledigheten for 

nabolagskjennetegnene, og familier med inntekt over denne grensen fanges uansett opp i den 

laveste inntektskategorien. Variabelen indikerer dermed om minst én av foreldrene har tjent 

for lite til å kunne leve av det. Sosialhjelp er operasjonalisert som at minst én av foreldrene 

har mottatt sosialhjelp det siste året før fødselsåret. Denne variabelen indikerer at 

husholdningen har lite ressurser, eventuelt én av to husholdninger dersom foreldrene ikke bor 

sammen. Jeg har laget en variabel med fire kategorier: 1) ikke mottak, 2) noe mottak, 3) 

mottak minst 6 måneder og 4) mottak minst 12 måneder. Jeg har satt missing-verdier til 0, 

som betyr at de jeg ikke har data på, ikke har mottatt sosialhjelp.  

 

Til slutt har jeg laget interaksjonsledd for å undersøke sammenhengen mellom noen av 

variablene. Når det gjelder lav utdanning og mottak av sosialhjelp, er dette mer utbredt i 

innvandrerbefolkningen – blant annet fordi mange ikke har fått registrert utdanningen sin fra 

hjemlandet (Heath, Rothon, og Kilpi 2008), eller fordi de har en større tilbøyelighet til å søke 
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om for eksempel uføretrygd (Galaasen 2012). Dette gir grunn til å tro at personer med 

innvandringsbakgrunn som mottar sosialhjelp ikke nødvendigvis er en så belastet gruppe som 

langtidsmottakere med majoritetsbakgrunn. En sammenlikning av ungdom i utvalget med 

foreldre som har mottatt sosialhjelp viser at 2,9 % av ungdommene med ikke-vestlig 

bakgrunn hadde fått minst én siktelse i 2014, mens for ungdom med majoritetsbakgrunn er 

andelen 3,2 %. Jeg har derfor inkludert interaksjonsledd mellom innvandringsbakgrunn x 

foreldrenes utdanningsnivå og sosialhjelpsmottak.  

 

4.3 Analysemetode  

4.3.1 Kluster-analyse – beskrive nabolag 

For å unngå problemet med å sette en terskel for hvor stor andel av nabolaget som må ha visse 

kjennetegn, benyttes ofte kluster-analyse for å klassifisere og gruppere nabolag. Flere studier 

har brukt denne analysemetoden for å konstruere ulike nabolagstyper og undersøkt endringen 

av disse over tid (Delmelle 2015; Hincks 2017; Horney mfl. 2012; Li og Xie 2018; Mikelbank 

2011; Morenoff og Tienda 1997). Det finnes ulike typer kluster-analyse, for eksempel 

«hierarchial clustering», «principal compontent» og «latent class», men særlig «k-means 

klustering» har blitt brukt for å beskrive ulike nabolagstyper (Genolini mfl. 2015; Reibel 

2011). Det er også en overvekt av studier som kun fokuserer på én dimensjon av ulikhet, eller 

bruker andre metoder for å redusere kompleksiteten i datamaterialet før kluster-analysen 

(f.eks. «principal compontent analysis»). Faktoranalyse i form av «principal component 

analysis» kan imidlertid ikke gruppere observasjoner direkte, kun indirekte gjennom å 

gruppere ulike variabler. Kluster-analyse er derfor et godt alternativ ved at klassifiseringen 

baseres på observasjonene direkte, og er godt egnet for eksplorerende analyser (Reibel 

2011:307). 

 

Kort fortalt innebærer k-means at observasjonene deles inn i k grupper («klusters»), deretter 

finner man midtpunktet i gruppene og plasserer hver observasjon i den gruppen som er 

nærmest (Genolini mfl. 2015:4). Dette gjentas til det ikke lenger er noen endring i gruppene. 

En slik analyse innebærer at avstanden innenfor gruppen minimeres, og avstanden mellom de 
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ulike gruppene maksimeres (Reibel 2011:306). Det vil si at det er en metode for å konstruere 

grupper der observasjoner som er mer like hverandre enn forskjellige, plasseres i samme 

gruppe. Resultatet viser dermed konstruerte grupper basert på data, ikke faktiske kategorier 

som finnes i datamaterialet.  

Tradisjonell k-means brukes hovedsakelig på tverrsnittsdata. De tidligere studiene av 

endringer over tid har dermed ofte tatt utgangspunkt i tverrsnitt på ulike tidspunkter (Hincks 

2017:1039). I min studie bruker jeg imidlertid k-means på longitudinelle data ved hjelp av 

pakken «kml3d» til R (Genolini mfl. 2015). Dette er en utvidelse av standard k-means, 

ettersom denne pakken muliggjør gruppering av nabolagenes løpebaner i flere dimensjoner. 

Her inkluderes både nabolagenes nivå på de sosiale indikatorene og deres utvikling over tid. 

Jeg grupperer altså nabolagenes utvikling i perioden 1998-2014 basert på flere ulike variabler. 

Forskjellen fra tradisjonell k-means er altså at her klustres selve løpebanen istedenfor hvert 

enkelt år. Kluster-analysen kjørte automatisk k-means på to til seks grupper, 20 ganger hver 

(Genolini mfl. 2015:15). Etter dette vises resultatene av kluster-analysen med de ulike 

partisjonene grafisk, og det er mulig å velge inndelingen som antas å være best.  

 

Det er ingen tydelige regler for hvor mange klustre som er best, og det kreves derfor en 

avveining mellom kvaliteten på gruppene, om de utgjør meningsfulle kategorier og om de 

fanger opp nok variasjon. I kml3d-pakken inkluderes det et mål på de ulike partisjonenes 

kvalitet, hvor god kvalitet regnes som partisjoner hvor klusterne er kompakte (liten avstand 

innad i gruppene) og med stor avstand mellom hverandre (Genolini mfl. 2015:9–11). 

Partisjonene med høy score indikerer dermed at de har høyere kvalitet. I min analyse hadde 

partisjonen med to grupper høyest score, etterfulgt av tre grupper. Et problem ved å ha for 

mange grupper, f.eks. fire eller fem, kan være at det er små forskjeller mellom gruppene, og at 

det dermed kan være vanskelig å si noe om hvilken betydning det har å vokse opp i de ulike 

nabolagene. Det er imidlertid problematisk med kun to grupper, ettersom dette ikke vil fange 

opp nok variasjon. Jeg har derfor valgt å benytte partisjonen med tre grupper.  

 

To hovedutfordringer ved en slik analyse er å definere hvilket avstandsmål som skal brukes 

for å måle avstanden mellom to løpebaner, og problemet med relativ vekt når variablene er 

målt på ulike skalaer (Genolini mfl. 2015:5–6; Reibel 2011:307). Kml3d-pakken bruker 
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euklidsk avstand som standard. Videre har jeg standardisert dataene før analysen for å ta 

høyde for at variablene er målt på ulike skalaer, selv om dette hadde liten betydning i praksis 

(kun fem individer byttet nabolagstype etter standardiseringen sammenliknet med analysen 

uten standardisering). I denne sammenhengen gjør kml3d-pakken en global normalisering, 

som vil si at hele løpebanen for hvert nabolag er normalisert samtidig, ikke for hvert enkelt 

tidspunkt slik som i en klassisk situasjon (Genolini mfl. 2015:6, 19). Løpebanene er 

standardisert rundt 0, hvor man trekker fra gjennomsnittet og deler på standardavviket.  

 

En fordel ved denne analysemetoden er at den er drevet av data, og kan derfor være nyttig ved 

eksplorerende analyser (Reibel 2011:307). Man unngår dermed problemet med å bestemme 

en terskel slik som i formell terskelanalyse. Kluster-analysen er egnet til å gruppere 

nabolagene på en hensiktsmessig måte ut fra hvordan de har utviklet seg i perioden 1998-

2014, både med tanke på nivå og endring over tid. På denne måten er det mulig å undersøke 

om det finnes likheter i nabolagenes løpebaner (Genolini mfl. 2015). Formålet med kluster-

analysen er å forenkle bildet og konstruere nabolagstyper med ulike løpebaner over tid.  

 

Jeg har ikke med andel bosatte med innvandringsbakgrunn i kluster-analysen, kun 

indikatorene for sosioøkonomisk status i nabolaget (andel arbeidsledige, andel med høy og 

lav utdanning, andel siktede, andel sosialhjelpsmottakere og gjennomsnittlig inntekt). 

Resultatene fra kluster-analysen kobles deretter til individdataene, slik at det er mulig å se 

hvem som bor i hvilket type nabolag. Denne variabelen som indikerer hvor individet bodde, 

det vil si hvilken løpebane nabolaget hadde, brukes i regresjonsanalysen for å undersøke 

betydningen av kjennetegn ved nabolaget på sannsynligheten for kriminalitet. 

 

4.3.2 Regresjonsanalyse – nabolagets påvirkning  

Ved hjelp av regresjonsanalyse er det mulig å estimere hvordan gjennomsnittet på 

utfallsvariabelen varierer systematisk med ulike nivåer på forklaringsvariabelen (Gordon 

2015:5). Det er altså mulig å undersøke hvordan forklaringsvariablene er assosiert med 

sannsynligheten for kriminalitet, i tillegg til de ulike variablenes relative effekt. Som nevnt i 
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avsnitt 3.2 er det vanskelig å fange opp nabolagseffekter, særlig kausale effekter. I tilfeller 

hvor randomiserte eksperimenter ikke er mulig, vil regresjonsanalyse være et godt alternativ 

(Angrist og Pischke 2015; Gordon 2015:6). For å forsøke å minimere seleksjonsproblemet har 

jeg benyttet lineær flernivåanalyse med kontroll for kjennetegn ved individet og familien. 

Denne metoden gjør det mulig å ta høyde for at dataene er gruppert på nabolagsnivå, og jeg 

har dermed også muligheten til å kontrollere for konteksten individene befinner seg i (Gelman 

og Hill 2007:246; Gordon 2015:475; Mehmetoglu og Jakobsen 2017:194).  

 

Siden den avhengige variabelen er dikotom med verdiene 0 og 1, kalles dette en lineær 

sannsynlighetsmodell. Her tolkes de predikerte Y-verdiene som sannsynlighet og 

koeffisientene som endringer i prosentpoeng for at Y=1 (Gordon 2015:472; Ringdal 

2013:435). Et alternativ ville være å benytte logistisk regresjon. Det er fordeler og ulemper 

med begge metodene. En lineær sannsynlighetsmodell kan være problematisk dersom 

sannsynligheten ikke er lik for alle i utvalget, slik at forutsetningen om lik varians blir brutt 

og dermed vil ikke residualene være normalfordelte (Ringdal 2013:436). Dette betyr at 

koeffisientenes standardfeil blir usikre, som kan være en utfordring ved bruk av statistiske 

tester for generalisering (Ringdal 2013:436). Det er dessuten mulig å predikere Y-verdier som 

går utover 0 og 1 ettersom modellen strider med forutsetningen om linearitet (Mehmetoglu og 

Jakobsen 2017:162; Ringdal 2013:436). Siden jeg ikke har fokus på prediksjoner, men heller 

å undersøke skillet mellom hvem som har fått en siktelse eller ikke, er ikke svakhetene ved 

lineær sannsynlighetsmodell problematiske i dette tilfellet.  

 

Logistisk regresjon er likevel ofte bedre egnet når den avhengige variabelen er dikotom. Her 

benyttes sannsynlighetsmaksimering fremfor minste kvadratsums metode, og koeffisientene 

tolkes som endringer i den naturlige logartimen til oddsen for at Y = 1 (Mehmetoglu og 

Jakobsen 2017:162). På denne måten unngår man problemene som kan oppstå ved bruk av 

lineære sannsynlighetsmodeller. Effektstørrelsene ved bruk av logistisk regresjon er imidlertid 

ofte ganske like som ved en lineær sannsynlighetsmodell, slik at det ikke er så store 

forskjeller i praksis (Angrist og Pischke 2015). Resultatene ved logistisk regresjon kan 

dessuten være vanskeligere å tolke, og det kan være særlig tidkrevende å benytte logistisk 

regresjon ved flernivåanalyser (Mehmetoglu og Jakobsen 2017:163–66, 209). Vanlig lineær 
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flernivåanalyse gir resultater som er lettere å tolke og sammenlikne, og dette er en fordel når 

jeg benytter tre ulike modeller med ulike forklaringsvariabler i analysene. Jeg har derfor valgt 

å benytte flernivåanalyse med lineær sannsynlighetsmodell i analysene.  

 

Vanlig lineær regresjon estimerer regresjonslinjen ved å minimere de kvadrerte avvikene, og 

koeffisientenes standardfeil gir uttrykk for usikkerheten rundt disse estimatene (Gordon 

2015:119, 123). Flernivåanalyse kan estimeres på ulike måter, men den mest vanlige er 

sannsynlighetsmaksimering slik som i logistisk regresjon, hvor man finner koeffisientene som 

gjør dataene mest sannsynlige (Gelman og Hill 2007:257; Mehmetoglu og Jakobsen 

2017:199). I flernivåanalysen varierer konstantleddet («varying-intercept model»), slik at det 

er en modell med et ulikt konstantledd for hver gruppe (Gelman og Hill 2007:237). Jeg har 

valgt å benytte en slik modell fordi jeg er interessert i om det finnes nabolagseffekter, ikke om 

det er ulik effekt for de ulike nabolagene. Det er sammenlikningen av koeffisientene som er i 

fokus. En slik modell kalles ofte «random effects», men begrepsbruken i litteraturen er ikke 

konsekvent (Gelman og Hill 2007:246). Modellen kan også kalles «mixed modelling» fordi 

den er en mellomting mellom «complete pooling» hvor grupperingen i data ignoreres og «no 

pooling» hvor det gjøres en separat regresjonsanalyse for hver gruppe (Gelman og Hill 

2007:254–59; Mehmetoglu og Jakobsen 2017:199).  

 

I flernivåanalyse kan altså koeffisientene variere med gruppen, som her er nabolag (Gelman 

og Hill 2007:237). Dersom jeg kun hadde benyttet vanlig lineær regresjon, kunne 

standardfeilene blitt for små og t-verdiene for store, fordi en slik modell ikke tar høyde for 

avhengigheten mellom observasjonene (Mehmetoglu og Jakobsen 2017:199). Dette problemet 

unngås i flernivåanalysen ved at utvalgsstørrelsen på det aktuelle nivået gir grunnlaget for 

estimeringen av standardfeilene på nivå 2 (Gelman og Hill 2007:254; Mehmetoglu og 

Jakobsen 2017:199). Det er derfor viktig at ikke utvalgsstørrelsen på nivå 2 er for liten 

(Mehmetoglu og Jakobsen 2017:206). Dette er ikke et problem i min analyse, ettersom jeg har 

data for et tilstrekkelig antall nabolag. Denne analysemetoden er derfor godt egnet når jeg har 

data på to nivåer: makro (nabolag) og mikro (individ). Formelen for en modell med 

varierende konstantledd er slik:  

𝑌𝑖 = αj[i] + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + … + 𝛽n𝑋n + 𝜀𝑖 



62 

 

Her er 𝑌𝑖 er utfallsvariabelen, αj[i] konstantleddet som varierer mellom gruppene, 

betakoeffisientene viser effekten av de ulike X-verdiene og 𝜀𝑖 er restleddet (Gelman og Hill 

2007:237, 263). I min analyse vil jeg benytte tre slike modeller for hvert mål på nabolagets 

kjennetegn (antall sosiale problemer, nabolagstyper/kluster og de aggregerte tallene for de 

sosiale indikatorene).  

 

Modellen er strukturert slik at utfallsvariabelen er på individnivå og forklaringsvariablene er 

på nabolagsnivå. Den avhengige variabelen, hvorvidt individet har fått minst én siktelse eller 

ikke i perioden 2004-2014, er dermed på nivå 1. Når det gjelder de uavhengige variablene, er 

de ulike målene på nabolagskjennetegn på nivå 2, mens kontrollvariablene er på nivå 1. Med 

flernivåanalyse kan det bli vanskelig å kontrollere for alle konfunderende variabler, siden det 

er mulig med påvirkning på flere nivåer. Dette bidrar til å vanskeliggjøre estimeringen av 

kausaleffekter av nabolaget, men det er heller ikke hovedhensikten i min oppgave. Jeg har 

likevel inkludert kontroll for kjønn og innvandringsbakgrunn, i tillegg til egenskaper ved 

foreldrene som kan indikere sosial bakgrunn. På denne måten har jeg forsøkt å minimere 

seleksjonsskjevhet i analysene. Analysene er gjort i R ved hjelp av lme4-pakken (Bates mfl. 

2015) og tabellene er laget ved hjelp av stargazer-pakken (Hlavac 2018). 
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5 Hvordan er fordelingen av sosiale 

problemer? 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere resultatene fra den deskriptive analysen av graden av 

boligsegregering og konsentrasjon av sosiale problemer i Akershus. I avsnitt 5.1 gis det først 

en oversikt over fordelingen på de sosiale indikatorene for alle nabolagene. Som nevnt har jeg 

to mål på graden av konsentrasjon, hvor resultatet av terskelanalysen med opptellingen av 

sosiale problemer presenteres i avsnitt 5.2, og resultatene fra kluster-analysen presenteres i 

avsnitt 5.3. Den geografiske fordelingen analyseres ved hjelp av kart i avsnitt 5.4, mens 

endringen over tid analyseres ved hjelp av linjediagram i avsnitt 0. Denne deskriptive 

analysen legger grunnlaget for analysene av eventuelle nabolagseffekter på kriminalitet som 

presenteres i neste kapittel. 

 

5.1 Deskriptiv statistikk for nabolagene  

Tabell 5.1 viser deskriptiv statistikk for de ulike sosiale indikatorene i 2014. Minimums- og 

maksimumsverdiene viser at det er stor variasjon i andelen på de ulike sosiale indikatorene, 

mens tredje kvartil viser at flesteparten av nabolagene har verdier under denne grensen. I 

minst ett nabolag hadde for eksempel kun 3 % av de bosatte lav inntekt i 2014, mens 

nabolaget med den høyeste andelen hadde hele 63 %. Tredje kvartil viser likevel at 75 % av 

nabolagene har en andel under 13 % bosatte med lav inntekt. Dette indikerer at det er noen 

nabolag som har en særlig høy andel, mens de fleste har en nokså lav andel.  

 

Det er også stor variasjon når det gjelder arbeidsledighet, hvor nabolaget med den laveste 

andelen hadde 2 % og den høyeste hadde 68 %, men tredje kvartil i fordelingen viser også her 

at de fleste nabolagene har en andel under 19 % arbeidsledige. Det samme gjelder for andelen 

bosatte med lav utdanning, hvor de fleste nabolagene har en andel under 25 % og 

gjennomsnittet er 19 %. Gjennomsnittlig andel siktede i nabolagene ligger på 3 %, mens noen 

nabolag har færre og noen har flere (maks. er 10 %). For høy inntekt og utdanning, viser 
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tabellen at noen nabolag har en særlig høy andel, mens gjennomsnittet for alle nabolagene i 

2014 ligger på henholdsvis 47 % og 44 % - som jo kan sies å være nokså høyt. Det er også 

stor variasjon når det gjelder bosatte med innvandringsbakgrunn, fra 0,4 % til 63 %, mens 

gjennomsnittlig andel er 11 %.  

 

Tabell 5.1: Deskriptiv statistikk for de sosiale indikatorene i 2014. 

Deskriptiv statistikk for nabolagskjennetegn i 2014 

 
N Mean St. Dev. Min Pctl(25) Pctl(75) Max 

Andel med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn  738 0,11 0,08 0,004 0,06 0,13 0,63 

Andel sosialhjelpsmottakere (6 måneder) 738 0,01 0,01 0,00 0,004 0,01 0,08 

Andel med lav inntekt 738 0,12 0,04 0,03 0,09 0,13 0,63 

Andel med høy inntekt 738 0,47 0,11 0,13 0,39 0,56 0,74 

Andel arbeidsledige 738 0,16 0,05 0,02 0,13 0,19 0,68 

Andel med lav utdanning 738 0,19 0,09 0,02 0,12 0,25 0,44 

Andel med høy utdanning 738 0,44 0,16 0,08 0,31 0,58 0,88 

Andel siktede  738 0,03 0,01 0,00 0,02 0,03 0,10 

 

Figur 5.1-5.3 viser den gjennomsnittlige fordelingen for alle nabolagene i 2014 for hver 

dimensjon. Disse figurene viser tydelig at de fleste nabolagene har et nokså lavt nivå på de 

sosiale indikatorene, og fordelingen er høyreskjev. Det er størst variasjon når det gjelder lav 

utdanning, hvor flere nabolag har en høyere andel. Mønsteret er likevel at de fleste 

nabolagene har et lavt nivå av bosatte med sosiale problemer når vi undersøker hver 

dimensjon isolert.  
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Figur 5.1: Histogram som viser fordelingen av andelen med lav inntekt og utdanning for alle nabolagene i 2014. 

 

 

Figur 5.2: Histogram som viser fordelingen av andelen sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige for alle 

nabolagene i 2014. 
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Figur 5.3: Histogram som viser fordelingen av andelen siktede og innvandrere for alle nabolagene i 2014. 
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5.2 Antall sosiale problemer 

Tabell 5.2 og figur 5.4 viser antall nabolag med 0-5 sosiale problemer i henholdsvis 1998, 

2004 og 2014. I en slik fremstilling mister vi informasjon om hvilke sosiale problemer som er 

tilstede, og kombinasjonen av disse, men det kan likevel gi en indikasjon på om det 

forekommer konsentrasjon av flere problemer. I denne opptellingen er andel ikke-vestlige 

innvandrere utelatt, ettersom dette ikke regnes som et levekårsproblem. Resultatene viser at 

de fleste nabolagene hadde 0-1 levekårsproblemer både i 1998, 2004 0g 2014, mens kun noen 

få hadde 4-5 problemer. Dette tyder på at det er liten grad av overlapping av sosiale 

problemer.  

 

Tabell 5.2: Oversikt over antall nabolag med 0-5 sosiale problemer i 1998, 2004 og 2014. 

Antall sosiale 

problemer 

1998 2004 2014 

 N % N % N % 

0 112 17,6 228 33,6 366 49,6 

1 220 34,6 162 23,9 160 21,7 

2 143 22,5 123 18,1 97 13,1 

3 88 13,9 84 12,4 62 8,4 

4 48 7,6 58 8,6 38 5,1 

5 24 3,8 23 3,4 15 2,0 

Totalt antall 

nabolag 

635 100 678 100 738 100 

 

En sammenlikning av de ulike årene viser tydelig at det har skjedd en forbedring fra 1998 til 

2014, hvor det har blitt mindre konsentrasjon av sosiale problemer. For eksempel hadde 17,6 

% av nabolagene i 1998 ingen levekårsproblemer, mens andelen i 2014 har økt til 49,6 %. 

Den samme forbedringen er tydelig ved å legge sammen andelen med ingen eller ett problem: 

52,2 % i 1998, 57,5 % i 2004 og 71,3 % i 2014. Når det gjelder andelen med fire eller fem 

problemer, har det vært en nedgang i andelen nabolag med høy konsentrasjon av sosiale 

problemer: 11,4 % i 1998, 12 % i 2004 og 7,1 % i 2004. Det samme gjelder dersom man også 

regner tre problemer som konsentrasjon, hvor andelen nabolag med tre, fire eller fem 

problemer har sunket fra 25,3 % i 1998 til 15,5 % i 2004. Disse tallene indikerer at 

nabolagene totalt sett er mindre preget av opphopning av sosiale problemer enn tidligere. 
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At kun 7,1 % av nabolagene i 2014 hadde fire eller fem sosiale problemer tilstede samtidig, 

betyr at det ikke var stor grad av geografisk konsentrasjon i Akershus i denne perioden. Noen 

nabolag er særlig vanskeligstilt, men dette gjelder kun en liten prosentandel. Med denne 

indikatoren er det imidlertid umulig å vite om de samme nabolagene har vært vanskeligstilte 

over tid, eller om det er utskiftninger i hvilke nabolag som har færrest ressurser. Dette vil 

undersøkes nærmere ved hjelp av både kluster-analysen og linjediagrammene i avsnitt 5.3 og 

0.  

 

Figur 5.4: Stolpediagram som viser den prosentvise fordelingen av antall sosiale problemer i alle nabolagene i 

1998, 2004 og 2014. 
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5.3 Resultater fra kluster-analysen  

Som nevnt i avsnitt 4.3.1 har jeg valgt partisjonen med tre ulike grupper i kluster-analysen, 

som er basert på både nabolagenes nivå av sosiale problemer og deres løpebaner i perioden 

1998-2014. Klusterne er konstruerte grupper, ikke objektive grupper av nabolag, og må derfor 

tolkes. Resultatene gir altså uttrykk for hvilke nabolag som mest like hverandre, eller mest 

forskjellige, i både graden av konsentrasjon av sosiale problemer og utviklingen over tid. I 

avsnitt 0 presenteres mer detaljert endring over tid ved hjelp av linjediagrammer for hvert 

nabolag. 

 

Tabell 5.3 viser den gjennomsnittlige andelen på hver sosiale indikator for kluster A, B og C i 

2004 og i 2014. Dette gjør det mulig å sammenlikne nabolagstypenes relative utvikling og 

konsentrasjonsnivå. Figur 4.4 viser den geografiske fordelingen av de ulike nabolagstypene. 

Jeg har valgt å gi gruppene uformelle navn for å tydeliggjøre forskjellene mellom dem: 

gruppe C kalles «ressurssvake nabolag» og gruppe B kalles «ressurssterke nabolag», mens 

gruppe A består av de øvrige nabolagene som står i en mellomposisjon når det gjelder nivået 

på de sosiale indikatorene, og som er mest utbredt i Akershus. Disse gruppene vil bli 

presentert i det følgende.  

 

Tabell 5.3: Gjennomsnittlig andel på hver sosiale indikator for klusterne i 2004 og i 2014. 

  

A B C 

  
2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Ikke-vestlige innvandrere 0,051 0,100 0,045 0,084 0,118 0,211 

Sosialhjelpsmottakere (6 måneder) 0,011 0,011 0,009 0,007 0,032 0,027 

Lav inntekt 0,139 0,106 0,142 0,116 0,174 0,155 

Arbeidsledige 0,175 0,166 0,147 0,131 0,241 0,258 

Kun grunnskole 0,250 0,228 0,111 0,102 0,303 0,298 

Siktede 0,034 0,029 0,025 0,019 0,054 0,049 

Høy inntekt 0,250 0,432 0,392 0,578 0,192 0,326 

Høy utdanning 0,281 0,349 0,529 0,616 0,258 0,314 

Antall nabolag 375 387 237 262 65 79 
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De ressurssvake nabolagene består av gruppe C, som har den høyeste andelen bosatte med 

sosiale problemer på alle indikatorene, i tillegg til høyest innvandrerandel. Videre har denne 

gruppen den laveste andelen bosatte med høy inntekt og utdanning. Det er størst forskjell 

mellom nabolagstypene når det gjelder utdanningsnivå, hvor hele 30,3 % av de bosatte i 

gruppe C kun hadde grunnskoleutdanning i 2004 og 29,8 % i 2014. Disse nabolagene hadde 

også den høyeste andelen bosatte med lav inntekt i både 2004 (17,4 %) og 2014 (15,5 %), og 

tilsvarende den laveste andelen med høy inntekt og utdanning. Denne gruppen har også den 

høyeste andelen arbeidsledige i hele perioden, med 25,8 % i 2014, i tillegg til 2,7 % 

sosialhjelpsmottakere. Nabolagstype C skiller seg dessuten ut ved å ha høyest andel siktede i 

hele perioden, med 4,9 % i 2014, selv om det har vært en liten nedgang i alle nabolagstypene. 

Det har vært en økning i innvandrerandelen i alle gruppene, og dette stemmer overens med 

den generelle befolkningsutviklingen i landet. På bakgrunn av disse resultatene kan det sies at 

nabolagstype C består av de mest vanskeligstilte nabolagene. Jeg har likevel valgt å kalle dem 

«ressurssvake nabolag» fordi nivået ikke er så lavt at de kan kalles «vanskeligstilte» på 

samme måte i som amerikanske studier.  

 

De ressurssterke nabolagene består av gruppe B, som hadde den høyeste andelen bosatte med 

både høy utdanning (52,9 % i 2004 og 61,6 % i 2014) og høy inntekt (39,2 % i 2004 og 57,8 

% i 2014). Tilsvarende hadde denne gruppen den laveste andelen med kun 

grunnskoleutdanning i hele perioden, med 10,2 % i 2014. Det har også vært en nedgang i 

andelen siktede, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere. I 2014 var andelen siktede 1,9 %, 

som er under halvparten av andelen i de ressurssvake nabolagene. Videre er også andelen 

arbeidsledige nesten halvert sammenliknet med de ressurssvake nabolagene, med 13,1 % i 

2014. Denne gruppen nabolag har altså de laveste nivåene av sosiale problemer, og den 

høyeste andelen ressurssterke individer. Denne nabolagstypen gir altså uttrykk for at eliten er 

bosatt her. På kartet i figur 4 kan vi se at disse nabolagene er utbredt vest i Akershus, 

hovedsakelig i Asker og Bærum.  

 

De øvrige nabolagene består av gruppe A, som har et nivå av sosiale problemer som står i en 

mellomposisjon mellom de to andre nabolagstypene. Disse nabolagene har en noe lavere 

andel bosatte med lav utdanning, sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige og siktede enn de 
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ressurssvake nabolagene (gruppe C), men høyere enn de ressurssterke nabolagene (gruppe B). 

Det er relativt små forskjeller mellom gruppene på flere av indikatorene, men gruppe A har 

den laveste andelen bosatte med lav inntekt i hele perioden (10,6 % i 2014). Når det gjelder 

andelen siktede, har denne nabolagstypen ca. to prosentpoeng lavere andel enn de 

ressurssvake nabolagene, med 3,4 % i 2004 og 2,9 % i 2014. Disse nabolagene er altså ikke 

like ressurssterke som gruppe B, men de har likevel jevnt over et nokså høyt utdannings- og 

inntektsnivå. De kan derfor ikke sies å være vanskeligstilte, og de er heller ikke så 

ressurssvake som gruppe C. Som vi kan se i figur 4.4, er denne nabolagstypen mest utbredt i 

hele Akershus, bortsett fra i Vestområdet, og gjerne utenfor byene.  

 

Figur 5.5: Kart over den geografiske fordelingen av nabolagstypene i 2014. 

 

Figur 5.5 viser den geografiske fordelingen av de ulike gruppene i perioden 1998-2014. Her 

kan vi se at de ulike nabolagstypene er konsentrert geografisk, der de fleste nabolagene har 

hatt en ganske lik utvikling som nabolagene i nærheten. Dette gjelder særlig de ressurssterke 
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nabolagene (gruppe B), mens de ressurssvake nabolagene er mer spredt fordelt. De aller fleste 

nabolagene står i en mellomposisjon mellom ressurssterke- og svake, og tilhører gruppe A. 

De særlig ressurssterke nabolagene finnes hovedsakelig vest for Oslo – særlig i Asker og 

Bærum. Flere av nabolagene i nærheten av byene (Ski, Drøbak og Lillestrøm) har også hatt en 

utvikling og et nivå som gjør dem ressurssterke. De ressurssvake nabolagene er mer spredt, 

selv om noen nabolag er gruppert der flere av nabolagene i nærheten også er ressurssvake. For 

eksempel ser det ut som at deler av Sandvika, Lillestrøm og Jessheim også har ressurssvake 

nabolag – selv om flesteparten av nabolagene i disse byene tilhører enten de ressurssvake 

nabolagene i gruppe B eller de øvrige nabolagene i gruppe A. Dette viser at det er variasjon 

innad i byene. Det er likevel ingen tydelige mønstre som viser at visse områder av Akershus 

er mer vanskeligstilte enn andre.  

 

En mulig grunn til disse geografiske forskjellene kan være at jobbmarkedene i byene krever 

høyere utdanning. Mønstrene kan altså skyldes seleksjon med tanke på hvem som velger å 

bosette seg i sentrumsnære områder. For eksempel kan personer med høyere utdanning og 

dermed høyere inntekt velge å bosette seg i områdene rundt byene, som vil få positive følger 

for de andre sosiale indikatorene. Tilsvarende kan det tenkes at personer med lavere 

utdanning vil bli værende i utkanten av fylket, der jobbmarkedet er tilpasset et lavere 

utdanningsnivå. De ressurssterke nabolagene i Asker og Bærum har hatt en type utvikling i 

perioden 1998-2014 som skiller seg fra type A, selv om de begge er geografisk konsentrert 

rundt byene. De har altså holdt seg relativt stabile over tid, uavhengig av inn- og utflytting. 

Dette tyder på at det er systematiske forskjeller i hvem som blir værende, og hvem som 

flytter. Mønsteret er likevel at nabolagene rundt byene har en høyere andel ressurssterke 

individer enn de mer rurale områdene.  

 

Selv om det er visse forskjeller mellom nabolagstypene, gir ikke funnene grunn til å tale om 

særlig vanskeligstilte nabolag på samme måte som i USA. Den mest vanskeligstilte gruppen 

nabolag (gruppe C) har rundt 20-30 % bosatte med visse kjennetegn på hver av de sosiale 

indikatorene, og dette er et lavere nivå av opphopning av sosiale problemer enn det som har 

blitt funnet i den amerikanske forskningen. Likevel viser nabolagstype B at de ressurssterke 

nabolagene skiller seg ut, særlig i den geografiske fordelingen. Til slutt er det viktig å påpeke 

at alle nabolagstypene er preget av en nedgang i andelen bosatte med levekårsproblemer.  
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5.4 Geografisk konsentrasjon  

Figur 5.6 viser den geografiske konsentrasjonen av antall sosiale problemer i perioden. Her er 

det mulig å se hvilke nabolag som har holdt seg stabile, blitt forbedret eller forverret i 

tidsperioden. Det er særlig fire ting som er verdt å merke seg: For det første er det tydeligste 

mønsteret at flere av nabolagene, særlig de største i utkanten av fylket, har hatt en forbedring. 

Dette gjelder også for nabolagene i Asker og Bærum, der det har skjedd en spredning av 

ressurssterke områder. For det andre har visse nabolag holdt seg nokså stabile, for eksempel 

nord for Drøbak og i den nordlige delen av Øvre Romerike. For det tredje har det blitt en liten 

økning i antall nabolag i bykjernene (Sandvika og Lillestrøm) med flere sosiale problemer 

tilstede. Det ser ikke ut til å være tydelige mønstre i hvilke nabolag som er vanskeligstilte, 

selv om det er de samme geografiske områdene som er preget av konsentrasjon – det vil si 

rundt bykjernen.  

 

Et sentralt poeng i litteraturen er at de samme nabolagene ofte er vanskeligstilt over tid, slik at 

den sosiale ulikheten opprettholdes gjennom generasjoner. Resultatene gir en viss støtte til 

dette. Figur 5.6 viser at noen områder har flere problemer i både 1998, 2004 og 2014 – men 

de fleste nabolagene har hatt en nedgang i antall levekårsproblemer. Det er ingen tydelige 

mønstre som viser en gruppering av særlig vanskeligstilte nabolag som har blitt værende 

ressurssvake over tid. Funnene viser tegn til forbedring, og det er variasjon mellom 

nabolagene over tid. Linjediagrammene i avsnitt 0 viser likevel at det er visse forskjeller 

mellom nabolagene når det gjelder den enkelte indikatoren, hvor noen skiller seg ut ved å ha 

en høyere andel enn andre.  
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Figur 5.6: Kart over den geografiske konsentrasjonen av antall sosiale problemer i 1998, 2004 og 2014. De hvite 

prikkene markerer byene. 

 

 

Figur 5.7-5.9 viser den geografiske fordelingen av nabolag som har høy andel bosatte med de 

ulike sosiale problemene i 2014. I figur 4.7 kan vi se at det kun er visse nabolag, for eksempel 

i Øvre Romerike og nord for Drøbak, som hadde både lav inntekt og lav utdanning i 2014. 

Ellers er det størst utbredelse av lav utdanning blant nabolagene øst i Akershus, i de store 

områdene lengst vekk fra sentrum. Dette skyldes trolig at arbeidsmarkedet her etterspør en 

annen type arbeidskraft enn i de sentrumsnære nabolagene.  

 

Funnene gir dermed ikke støtte til forventningen om at sentrumsnære områder ville være mest 

vanskeligstilt. Kartene over den geografiske fordelingen av nabolag med en høy andel bosatte 

med sosiale problemer viser at disse nabolagene er spredt utover i hele fylket. Det er kun for 

innvandrerandel at det er et tydelig mønster hvor nabolagene med høy andel ikke-vestlige 
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innvandrere befinner seg i sentrumsnære områder. Det er også liknende mønstre for 

nabolagene med en høy andel siktede, men her er det mer variasjon. I kluster-analysen var 

dessuten de ressurssvake områdene spredt i hele fylket, mens de sentrumsnære områdene i 

Asker og Bærum (nabolagstype B) skilte seg ut ved at de var mer ressurssterke i perioden 

1998-2014. 

 

Figur 5.7: Kart over geografisk fordeling av nabolag med gjennomsnittlig andel på den sosiale indikatoren over 

terskelen (3. kvartil) i 2014. Lav inntekt og lav utdanning. 

 

Figur 5.8 viser fordelingen for arbeidsledighet og sosialhjelp. Det er et visst overlapp mellom 

disse to indikatorene. Nabolagene med en høy andel sosialhjelpsmottakere er spredt rundt i 

hele fylket, og flere av nabolagene har også en høy andel arbeidsledige. Når det gjelder 

arbeidsledighet, er det dessuten en viss overlapp med fordelingen av lav utdanning i figur 4.7 

(nord i Øvre Romerike og sør-øst for Oslo). Dette viser at flere av nabolagene som har en stor 

andel arbeidsledige, også har en stor andel med lav utdanning. Dette gjelder likevel kun noen 
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få nabolag i 2014, og kluster-analysen tyder på at det har vært en større variasjon i perioden 

enn det kartene gir inntrykk av.  

 

Figur 5.8: Kart over geografisk fordeling av nabolag med gjennomsnittlig andel på den sosiale indikatoren over 

terskelen (3. kvartil) i 2014. Arbeidsledighet og sosialhjelp.  

 

I figur 5.9 kan vi se at fordelingen av nabolag med høy andel siktede er nokså spredt i hele 

fylket. Mange av nabolagene er fordelt i sentrumsnære områder, for eksempel rundt 

Lillestrøm, men det er også flere nabolag i utkanten av fylket med en høy andel siktede. 

Figuren viser også at innvandrerandelen er størst i de sentrumsnære områdene, hvor 

flesteparten av nabolagene er fordelt rundt byene i Akershus. At en høy andel siktede 

overlapper med en høy innvandrerandel skyldes trolig at begge er utbredt i byene, slik at dette 

ikke nødvendigvis betyr at det er noen sammenheng mellom de to (Ousey og Kubrin 

2018:68).  
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Figur 5.9: Kart over geografisk fordeling av nabolag med gjennomsnittlig andel på den sosiale indikatoren over 

terskelen (3. kvartil) i 2014. Siktede og innvandrerandel. 
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5.5 Endring over tid 

Figur 5.10-5.13 viser linjediagram av endringen over tid for de ulike sosiale indikatorene. 

Hver linje indikerer et nabolag, og den røde linjen viser gjennomsnittlig endring for alle 

nabolagene. Dette gjør det mulig å se variasjonen i trender over tid og hvorvidt noen nabolag 

skiller seg ut.  

 

Figur 5.10 viser utviklingen for lav inntekt og utdanning. Gjennomsnittet for alle nabolagene 

med lav inntekt har sunket fra ca. 18% i 1998 til 10% i 2014. Noen nabolag skiller seg ut med 

en svært høy andel med lav inntekt, mens flesteparten har en gjennomsnittlig andel rundt 10-

20%, med en nedgang til ca. 7-15% fra rundt 2007. Andelen med lav utdanning har sunket litt 

frem til 2014, men det er likevel stor variasjon mellom nabolagene. Noen nabolag har en 

veldig lav andel personer med kun grunnskole, mens andre nabolag har en høy andel gjennom 

hele perioden. 

 

Figur 5.10: Linjediagram over gjennomsnittlig andel med lav inntekt og lav utdanning i perioden 1998-2014. 

 

 



79 

 

I figur 5.11 kan vi se utviklingen for sosialhjelp og arbeidsledighet. Den gjennomsnittlige 

andelen sosialhjelpsmottakere har holdt seg nokså stabil i perioden, men det er veldig stor 

variasjon både mellom nabolag og år. Gjennomsnittet har ligget på rundt 1 % hele perioden, 

mens noen få nabolag har hele 10 % bosatte med sosialhjelp. Når det gjelder andelen 

arbeidsledige, har det holdt seg relativt stabilt på rundt 15%. Det er imidlertid variasjon 

mellom nabolagene, slik at noen nabolag har en høy andel (20-30%, og ett med over 60%), 

mens andre har under 10% arbeidsledige.  

 

Figur 5.11: Linjediagram over gjennomsnittlig andel sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige i perioden 1998-

2014. 

 

 

Figur 5.12 viser at den gjennomsnittlige andelen av de bosatte med minst én siktelse de siste 

fem årene. Gjennomsnittet for alle nabolagene har økt litt frem til år 2005, og deretter har det 

vært en svak nedgang frem til 2014. Gjennomsnittet i 2014 er på rundt 2,5 %, mens flere av 

nabolagene skiller seg ut ved å ha en høy andel (tre nabolag har over 10 % siktede, mens flere 

har rundt 5-10 %). Når det gjelder innvandrerandelen, har denne økt i hele perioden, fra 

gjennomsnittlig 2-3% i 1998 til 10 % i 2014. Noen nabolag skiller seg ut ved å ha en særlig 

høy andel, og en rask utvikling over tid.   
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Figur 5.12: Linjediagram over gjennomsnittlig andel siktede og innvandrerandel i perioden 1998-2014. 
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6 Hvilken betydning har nabolaget?  

 

I forrige kapittel så vi at det var en viss opphopning av sosiale problemer i Akershus, selv om 

det har vært en forbedring over tid og graden av segregering var mye lavere enn det som har 

blitt funnet i særlig den amerikanske forskningen. Dette gjør det interessant å undersøke om 

også et lavere nivå av segregering kan få negative konsekvenser for individene som bor i 

ressurssvake nabolag. I dette kapittelet undersøkes derfor eventuelle nabolagseffekter på 

kriminalitet ved hjelp av flernivåanalyse. I avsnitt 6.1 gis det deskriptiv statistikk for utvalget 

i individanalysene, mens resultatene av regresjonsanalysene presenteres i avsnitt 6.2-0. I de to 

første analysene benyttes ulike mål på konsentrasjon (antall sosiale problemer i 6.2 og 

nabolagstyper/kluster i 6.3), og til slutt benyttes de aggregerte tallene for de sosiale 

indikatorene direkte i 0.  

 

6.1 Deskriptiv statistikk av utvalget  

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av utvalget for individanalysene i de neste avsnittene. 

Tabell 6.1 viser deskriptiv statistikk av den avhengige variabelen, to av forklaringsvariablene 

(kluster og antall sosiale problemer) og kontrollvariablene som benyttes i 

regresjonsanalysene. Tabell 6.2 viser deskriptiv statistikk for den tredje forklaringsvariabelen 

(andelen bosatte i nabolaget med ulike kjennetegn) og tabell 6.3 viser korrelasjonen mellom 

disse variablene. Tabell 6.4 viser deskriptiv statistikk for kontrollvariablene for 

foreldreegenskaper. Dette inkluderes fordi flere studier har vist at dårlige levekår og krevende 

familieforhold i oppveksten henger sammen med kriminalitet (Skardhamar 2005, 2017).  

 

Tabell 6.1 viser at det kun er en liten andel (1,2 %) av utvalget som har fått minst én siktelse i 

perioden 2004-2014, mens de aller fleste ikke har blitt siktet. Som nevnt kan det likevel være 

mørketall, slik at dataene kun fanger opp registrerte lovbrudd. Kjønnsfordelingen er nokså 

jevn i utvalget. Det er en hovedvekt av personer med majoritetsbakgrunn og vestlig bakgrunn. 

Kun 9,1 % har ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. På nabolagsnivå var ca. halvparten av 
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utvalget bosatt i nabolagstype A (53,5 %), mens den andre halvparten er delt mellom de 

ressurssvake nabolagene i gruppe C (6,1 %) og de ressurssterke nabolagene i gruppe B (40,3 

%). Ved å måle konsentrasjon som antall sosiale problemer, ser vi at de fleste nabolagene har 

ingen (41,4 %) eller ett (23,3 %) sosialt problem. Kun 2,7 % har fem problemer tilstede 

samtidig, og 6,7 % har fire sosiale problemer. Dette stemmer overens med fordelingen i 

Akershus for øvrig, se kapittel 5.1.   

 

Tabell 6.1: Deskriptiv statistikk for den avhengige variabelen, kontrollvariabler og forklaringsvariablene 

«nabolagstype» og «antall sosiale problemer». 

        

 Prosentandel N    Prosentandel N 

Individnivå     Nabolagsnivå   

Minst én siktelse     Nabolagstype   

  Ingen (0) 98,8 35.769     A 53,5 15.439 

  Minst én (1) 1,2 418 
    B 

(ressurssterke) 
40,3 11.633 

Totalt 100 36.187 
    C 

(ressurssvake) 
6,1 1.764 

     Totalt  100 28.836 

Kjønn        

  Mann (0) 51,1 18.527 
  Antall sosiale 

problemer 
  

  Kvinne (1) 48,8 17.660     0 41,4 11.950 

Totalt 100 36.187     1 23,3 6.716 

       2 15,5 4.469 

Ikke-vestlig 

innvandringsbakgrunn 
  

  
  3 10,4 3.003 

  Nei (0) 90,9 32.895     4 6,7 1.928 

  Ja (1)  9,1 3.292     5 2,7 785 

Totalt 100 36.187   Totalt 100 28.851 

        

 

I tabell 6.2 kan vi se at fordelingen i utvalget på hver sosiale indikator likner på fordelingen i 

kapittel 5.1 ved inkluderingen av alle i Akershus. Tabellen viser at det er nokså stor variasjon 

mellom nabolagene når det gjelder minimums- og maksimumsverdi. De fleste nabolagene har 

likevel et nivå under 20 %, som vi kan se i kolonnen for tredje kvartil. Kun andelen med lav 

utdanning overstiger denne grensen med 25,6 %. Andelen siktede er mye lavere, med i 
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gjennomsnitt 3,1 % bosatte med minst én siktelse. Dette betyr at de fleste nabolagene har et 

nokså lavt nivå av sosiale problemer, selv om noen nabolag har en høyere andel.  

 

Tabell 6.2: Deskriptiv statistikk for de sosiale indikatorene, basert på 1992-1996-kohortene i år 2004. 

 
N Mean St. Dev. Min Pctl(25) Pctl(75) Max 

Andel ikke-vestlige innvandrere 28.851 0,053 0,046 0,000 0,026 0,063 0,486 

Andel sosialhjelpsmottakere 28.851 0,011 0,010 0,000 0,005 0,015 0,130 

Andel med lav inntekt 28.851 0,136 0,035 0,063 0,114 0,157 0,679 

Andel arbeidsledige 28.851 0,164 0,042 0,062 0,134 0,191 0,433 

Andel med lav utdanning 28.851 0,200 0,085 0,014 0,137 0,256 0,481 

Andel siktede 28.851 0,031 0,013 0,003 0,021 0,039 0,146 

 

Tabell 6.3 viser korrelasjonen i utvalget mellom variablene på nabolagsnivå. Jeg har ikke 

foretatt signifikanstester ettersom formålet med oppgaven er å undersøke betydningen av 

mulige konsentrasjonseffekter på kriminalitet. I tabellen kan vi se at det er en nokså sterk 

korrelasjon mellom andel arbeidsledige og andel med lav inntekt, som ikke er overraskende 

med tanke på hvordan disse variablene er operasjonalisert (se avsnitt 4.2.1). At korrelasjonen 

mellom disse variablene er såpass høy, betyr at indikatorene for lav inntekt og arbeidsledighet 

kan sies å måle noe av det samme. Indikatoren for arbeidsledighet tar imidlertid også høyde 

for om vedkommende er under utdanning, og jeg har derfor valgt å inkludere begge 

variablene. Videre henger også andel med lav utdanning og andel siktede sammen med andel 

arbeidsledige, selv om korrelasjonen her er mindre.    

Tabell 4.3: Korrelasjonsmatrise for de sosiale indikatorene i individanalysen. 

 Andel ikke-

vestlige 

innvandrere 

Andel 

sosialhjelps-

mottakere 

Andel med 

lav inntekt 

Andel 

arbeids-

ledige 

Andel lav 

utdanning 

Andel 

siktede 

Andel ikke-vestlige 

innvandrere 
1,00 0,58 0,26 0,41 0,20 0,40 

Andel sosialhjelps-

mottakere 
0,58 1,00 0,29 0,53 0,31 0,50 

Andel med lav 

inntekt 
0,26 0,29 1,00 0,71 0,08 0,28 

Andel 

arbeidsledige 
0,41 0,53 0,71 1,00 0,52 0,51 

Andel lav 

utdanning 
0,20 0,31 0,08 0,52 1,00 0,42 

Andel siktede 0,40 0,50 0,28 0,51 0,42 1,00 
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I tillegg til variabler på individ- og nabolagsnivå, har jeg inkludert kontrollvariabler for sosial 

bakgrunn, målt som ulike egenskaper ved foreldrene. Tabell 6.4 viser at de fleste har foreldre 

med videregående utdanning (40,2 %), mens kun 10 % har foreldre med kun 

grunnskoleutdanning. 22,5 % har foreldre med en samlet inntekt under 500.000 NOK, mens 

de fleste har foreldre med inntekt mellom 1 og 2 mill. NOK (26,4 %) og mellom 2 og 3 mill. 

NOK (29,9 %). Når det gjelder arbeidstilknytning, hadde 31,3 % av ungdommene minst én 

arbeidsledig forelder ved fødselstidspunktet, og kun en liten andel av foreldrene mottok 

sosialhjelp.  

 

Tabell 6.4: Deskriptiv statistikk for kontrollvariablene for foreldreegenskaper.  

Foreldreegenskaper N % 

Høyeste fullførte utdanning (mor eller far) 

  Grunnskole 36.070 10,0 

Videregående skole 145.391 40,2 

Kort høyere utdanning 87.299 24,1 

Lang høyere utdanning 29.299 8,1 

NA 63.885 17,7 

   Samlet inntekt (mor og far) 

  Under 500.000 NOK 81.325 22,5 

Mellom 500.000 og 1 mill. NOK 27.226 27,2 

Mellom 1 og 2 mill. NOK 95.671 26,4 

Mellom 2 og 3 mill. NOK 108.310 29,9 

Mellom 3 og 4 mill. NOK 36.365 10,0 

Over 4 mill. NOK  13.047 3,6 

   Minst én arbeidsledig forelder 

  0 248.675 68,7 

1 113.269 31,3 

   Foreldrenes mottak av sosialhjelp 

  Ikke mottak 328.188 90,7 

Noe mottak 21.388 5,9 

Mottak minst 6 måneder 10.139 2,8 

Mottak minst 12 måneder 2.229 0,6 
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6.2 Forklaringsvariabel 1: Antall sosiale problemer  

For å undersøke eventuelle nabolagseffekter på kriminalitet, målt som sannsynligheten for å 

ha minst én siktelse i perioden 2004-2014, har jeg benyttet tre ulike mål på nabolagets 

kjennetegn. Det første er opptellingen av antall sosiale problemer i nabolaget, og måler 

graden av konsentrasjon av beboere med sosiale problemer. Dette er målt som en høy andel 

bosatte med lav inntekt, lav utdanning, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere og/eller siktede. 

Andel ikke-vestlige innvandrere er utelatt, ettersom dette ikke regnes som et sosial problem.  

 

I modell 4 i tabell 6.5 kan vi se at det er en lav, men signifikant positiv effekt på 

sannsynligheten for å ha minst én siktelse av å vokse opp i et nabolag med to sosiale 

problemer sammenliknet med null problemer: det er 0,5 prosentpoeng økning i 

sannsynligheten for å ha begått minst én siktelse i perioden 2004-2014. Denne effekten var 

noe sterkere før inkluderingen av kontrollvariablene, med 0,7 prosentpoeng økning i 

sannsynligheten. Effekten er imidlertid veldig lav, slik at betydningen av nabolaget er 

minimal. Ingen av koeffisientene for de andre kategoriene er signifikante, heller ikke når det 

gjelder nabolag med fem levekårsproblemer. Funnene gir altså ikke støtte til forventningen 

om at barn som vokste opp i nabolag med størst opphopning av sosiale problemer ville ha en 

høyere sannsynlighet for å ha fått minst én siktelse i perioden. Dette underbygges av at det 

kun er koeffisienten for to problemer som viser en signifikant positiv effekt, og to problemer 

er ikke nok for å kunne snakke om konsentrasjonseffekter.  

 

Jeg har som nevnt kontrollert for kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldreegenskaper 

(inntekt, utdanning, arbeidsledighet og sosialhjelp) i modell 3 og 4 i alle analysene, hvor 

modell 4 også inkluderer interaksjonsledd mellom innvandringsbakgrunn og foreldrenes 

inntekt og utdanning (se Vedlegg 1). Resultatene er i overensstemmelse med forventningene 

fra tidligere forskning: en negativ effekt for kvinner, ingen effekt av innvandringsbakgrunn og 

negativ effekt for barn av ressurssterke foreldre. Jeg vil ikke diskutere disse resultatene 

videre, ettersom de er i tråd med forventningene og ikke ellers er en del av problemstillingen 

min.  
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Tabell 6.5: Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og 

forklaringsvariabelen «antall sosiale problemer» (i 2004). 

 
Avhengig variabel: 

 
Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) 

Antall sosiale problemer (ref. = 

0) 
    

1 
 

0,001 -0,0003 -0,0003 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

2 
 

0,007*** 0,005** 0,005** 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

3 
 

0,004 0,002 0,002 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

4 
 

0,006** 0,002 0,002 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

5 
 

0,004 0,00003 -0,0002 

  
(0,004) (0,005) (0,005) 

Kontrollvariabler     

Kjønn Nei Nei Ja Ja 

Ikke-vestlig 

innvandringsbakgrunn  
Nei Nei Ja Ja 

Familieegenskaper Nei Nei Ja Ja 

Interaksjonsledd Nei Nei Nei Ja 

   
  

Konstantledd 0,012*** 0,010*** 0,027*** 0,026*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) 

Antall observasjoner 36.187 28.851 27.090 27.090 

Log Likelihood 29.576,850 22.986,210 22.081,060 22.062,590 

AIC -59.147,710 -45.956,420 -44.118,130 -44.069,180 

BIC -59.122,220 -45.890,260 -43.937,580 -43.839,380 

Note: Se full tabell i Vedlegg 1 *p<0,1**p<0,05***p<0,01 
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6.3 Forklaringsvariabel 2: Nabolagstyper/kluster 

Det andre målet på nabolagets kjennetegn er nabolagstypene som ble konstruert i kluster-

analysen, og dette er også et mål på konsentrasjon av sosiale problemer. I tillegg måler disse 

nabolagstypene nabolagenes utvikling i perioden 1998-2014, basert på både opprinnelig nivå 

og endring.  

 

Analysene viser en liten økning i sannsynligheten for å ha fått minst én siktelse både for 

individene som har vokst opp i et ressurssvakt og i et ressurssterkt nabolag. Resultatene i 

modell 4 i tabell 6.6 viser at det er en lav, men signifikant positiv sammenheng mellom 

kriminalitet og det å bo i de ressurssvake nabolagene (0,8 prosentpoeng), sammenliknet med 

den dominerende nabolagstypen (A) i Akershus. Dette kan tyde på at nabolaget har noe å si 

for sannsynligheten for kriminalitet. Funnene viser imidlertid at også det å bo i ressurssterke 

nabolag har en sammenheng med økt sannsynlighet for kriminalitet, med 0,3 prosentpoeng 

økning i modell 4. Det er altså blandede funn, og det er ingen tydelige indikasjoner på at det å 

vokse opp i et vanskeligstilt nabolag får stor betydning for sannsynligheten for å ha blitt 

siktet.  

 

Dette underbygges av at koeffisientene i modell 4 kun er signifikante med en p-verdi på 

henholdsvis 0,05 og 0,1. Det er altså knyttet usikkerhet til disse estimatene, og det er derfor 

vanskelig å fastslå nabolagets betydning. Videre viser en sammenlikning av modellene at 

koeffisienten for nabolagstype C reduseres fra 1,1 til 0,8 prosentpoeng ved inkluderingen av 

kontrollvariablene. Dette tyder på at noe av nabolagseffektene kan forklares av egenskaper 

ved familien eller individet. Funnene kan tolkes som at nabolaget har en viss betydning utover 

dette, men analysene gir sprikende funn og er preget av usikkerhet.  

 

Funnene kan derfor sies å være i strid med forventningene. Selv om analysene viser en viss 

betydning av nabolaget, gjelder dette både for de ressurssvake og de ressurssterke nabolagene 

– det er ingen tydelige mønstre på at det å vokse opp i vanskeligstilte nabolag har særlig 

negativ innvirkning på individets atferd. I analysen med antall sosiale problemer i forrige 
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avsnitt fant jeg ingen konsentrasjonseffekter. De to ulike operasjonaliseringene av kjennetegn 

ved nabolaget gir altså noe ulike resultater, men ingen av dem viser noen tydelige 

nabolagseffekter. Dette kan tyde på at det faktisk ikke er noen sammenheng mellom 

vanskeligstilte nabolag og siktelser. Jeg har altså ikke funnet noen konsentrasjonseffekter i 

analysene. 

 

Tabell 6.6: Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og 

forklaringsvariabelen «kluster» (i 2004). 

 
Avhengig variabel: 

 
Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) 

Nabolagstyper/kluster (ref. = A)     

B (ressurssterke nabolag) 
 

-0,001 0,003* 0,003* 

  
(0,001) (0,002) (0,002) 

C (ressurssvake nabolag)  
 

0,011*** 0,008** 0,008** 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

Kontrollvariabler      

Kjønn Nei Nei Ja Ja 

Ikke-vestlig innvandringsbakgrunn  Nei Nei Ja Ja 

Familieegenskaper Nei Nei Ja Ja 

Interaksjonsledd Nei Nei Nei Ja 

     

Konstantledd  0,012*** 0,012*** 0,027*** 0,026*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) 

Antall observasjoner 36.187 28.836 27.077 27.077 

Log Likelihood 29.576,850 22.981,600 22.079,480 22.060,850 

AIC -59.147,710 -45.953,190 -44.120,960 -44.071,690 

BIC -59.122,220 -45.911,850 -43.965,040 -43.866,530 

Note: Se full tabell i Vedlegg 1 *p<0,1**p<0,05***p<0,01 
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6.4 Forklaringsvariabel 3: De sosiale indikatorene 

Det tredje målet på nabolagets kjennetegn fanger ikke opp konsentrasjonseffekter, men er 

egnet til å undersøke den relative betydningen av de ulike sosiale problemene. Tabell 6.7 viser 

koeffisientene for regresjonsmodellene med de aggregerte tallene direkte, hvor modell 1-6 er 

bivariate analyser med hver sosiale indikator, modell 7 inkluderer alle indikatorene uten 

kontrollvariabler, modell 8 inkluderer kontrollvariablene og modell 9 er den fulle modellen 

med både kontrollvariabler og interaksjonsledd.  

 

I de bivariate analysene er det en svak positiv og signifikant sammenheng mellom alle de 

sosiale indikatorene, bortsett fra andelen med lav inntekt, og sannsynligheten for å ha blitt 

siktet. Slike bivariate analyser er imidlertid svært forenklet og sårbare for seleksjonsskjevhet 

som beskrevet i avsnitt 3.2. Det er derfor viktig å inkludere både de andre sosiale indikatorene 

og kontrollvariablene for å kunne si noe mer sikkert om nabolagets betydning.  

 

Den fulle modellen, modell 9, viser en positiv sammenheng mellom sannsynligheten for 

kriminalitet og høyere andel sosialhjelpsmottakere (19,7 prosentpoeng økning) og andel 

arbeidsledige (12,6 prosentpoeng økning). Det er altså en høyere sannsynlighet for å ha fått 

minst én siktelse i perioden dersom man vokste opp i et nabolag med en høy andel bosatte 

uten arbeidstilknytning. Videre er det i modell 9 en negativ sammenheng mellom høyere 

andel med lav inntekt (-11,0 prosentpoeng) og lav utdanning (-4,1 prosentpoeng). Dette betyr 

at sannsynligheten for kriminalitet synker dersom man bor i et nabolag med en høy andel med 

lav inntekt og utdanning, hvor inntektsnivået har størst betydning. Det er altså blandede funn i 

disse analysene, hvor andelen utenfor stabilt arbeid er det som slår negativt ut for 

sannsynligheten for kriminalitet.  

 

 

 

Tabell 6.7: Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og de aggregerte 

nabolagstallene direkte (i 2004) som forklaringsvariabler. 
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 Avhengig variabel: 

 
 

 

 
 Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

Andel ikke-

vestlige 

innvandrere 

0,044*** 
     

0,016 0,008 0,008 

 
(0,015) 

     
(0,018) (0,019) (0,019) 

Andel 

sosialhjelps-

mottakere 
 

0,270*** 
    

0,155* 0,200** 0,197** 

  
(0,068) 

    
(0,093) (0,096) (0,096) 

Andel med lav 

inntekt   
-0,001 

   
-0,114*** -0,109*** -0,110*** 

   
(0,020) 

   
(0,032) (0,033) (0,033) 

Andel 

arbeidsledige    
0,056*** 

  
0,122*** 0,126*** 0,126*** 

    
(0,017) 

  
(0,034) (0,034) (0,034) 

Andel med lav 

utdanning     
0,015* 

 
-0,015 -0,041*** -0,041*** 

     
(0,008) 

 
(0,011) (0,011) (0,011) 

Andel siktede 
     

0,091* -0,069 -0,097 -0,097 

      
(0,054) (0,066) (0,067) (0,067) 

Kontroll-

variabler 
      

 
  

Kjønn Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja 

Ikke-vestlig 

innvandrings-

bakgrunn 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

 

Nei Ja Ja 

Familie-

egenskaper 
Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Nei 
Ja Ja 

Interaksjons-

ledd 
Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Nei 
Nei Ja 

          

Konstantledd 0,010*** 0,009*** 0,012*** 0,003 0,009*** 0,009*** 0,010*** 0,032*** 0,031*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) (0,002) (0,002) (0,003) (0,004) (0,004) 

Antall 

observasjoner 
28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 27.090 27.090 

Log 

Likelihood 

23.005,

150 

23.010,0

80 

23.001,0

80 

23.006,

500 

23.001,

880 
23.003,500 

23.003,9

60 
22.101,960 22.083,290 

AIC 

-

46.002,

290 

-

46.012,1

50 

-

45.994,1

50 

-

46.005,

010 

-

45.995,

770 

-

45.998,990 

-

45.989,9

10 

-

44.157,930 
-44.108,580 

BIC 

-

45.969,

210 

-

45.979,0

70 

-

45.961,0

70 

-

45.971,

930 

-

45.962,

690 

-

45.965,910 

-

45.915,4

80 

-

43.969,170 
-43.870,580 

 Note: Se full tabell i Vedlegg 1                                                                     *p<0,1**p<0,05***p<0,01 

Ved å sammenlikne de ulike modellene kan vi se at betydningen av andelen arbeidsledige 

øker fra 5,6 prosentpoeng i den bivariate modellen til 12,6 prosentpoeng i den fulle modellen. 
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Betydningen av andelen sosialhjelpsmottakere ble imidlertid svakere ved inkluderingen av de 

øvrige indikatorene og kontrollvariablene, selv om koeffisienten fortsatt er signifikant med en 

p-verdi på 0,05 i modell 9. Dette tyder på at nabolaget har en viss betydning utover 

familieegenskaper. Den svake positive effekten av både andel siktede og andel innvandrere i 

den bivariate analysen forsvant i de øvrige modellene, som tyder på at sammenhengen skyldes 

bakenforliggende variabler.  

 

Resultatene gir dermed støtte til forventningene når det gjelder andel sosialhjelpsmottakere og 

arbeidsledige: jo høyere andel utenfor arbeidslivet, jo høyere sannsynlighet for å ha blitt siktet 

for et lovbrudd innen 10 år. Jeg har imidlertid ikke funnet støtte for forventningen om at de 

andre sosiale indikatorene ville gi en økning i sannsynligheten for kriminalitet, og analysene 

gir ikke tegn til konsentrasjonseffekter ettersom kun to av indikatorene slår ut.  
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7 Diskusjon  

 

I dette kapittelet vil jeg først gi en kort oppsummering av hovedfunnene i analysen (7.1), 

deretter diskutere disse i lys av teori og tidligere forskning (7.2), og foreta en kritisk drøfting 

av teoriene om nabolagseffekter (7.3). Til slutt vil jeg peke på mulige svakheter og forbehold 

ved analysene (7.4).  

 

7.1 Oppsummering av resultatene 

Resultatene har vist at de fleste nabolagene har hatt en forbedring når det gjelder graden av 

opphopning av sosiale problemer. Dette gjelder både nivået på de sosiale indikatorene og den 

geografiske konsentrasjonen av disse. Det er en viss grad av segregering hvor noen nabolag 

har en opphopning av levekårsproblemer, men dette gjelder kun 7,1 % av alle nabolagene i 

2014. Resultatene viser dermed at det i liten grad er en opphopning av sosiale problemer i 

Akershus. Selv om noen nabolag ser ut til å være mer vanskeligstilte over tid enn andre, er det 

stort sett mye variasjon over tid mellom nabolagene i Akershus. Det er heller ikke tegn til 

særlig isolerte og ressurssvake nabolag slik forskningen har vist i amerikanske og europeiske 

storbyer.  

 

Når det gjelder nabolagets betydning for de bosatte, fant jeg ingen tydelige 

konsentrasjonseffekter på sannsynligheten for kriminalitet av å vokse opp i et vanskeligstilt 

nabolag i perioden 2004-2014. Dette gjelder både ved operasjonaliseringen av geografisk 

konsentrasjon som «antall sosiale problemer» og som nabolagstyper baser på kluster-

analysen. I kluster-analysen var det blandede funn, og effekten var veldig liten. Disse 

resultatene er i strid med forventningene basert på de teoretiske perspektivene som vektlegger 

de negative konsekvensene av å vokse opp i ressurssvake nabolag. I modellen med de sosiale 

indikatorene hver for seg, fant jeg en økt sannsynlighet for å ha fått en siktelse dersom 

individet har vokst opp i et nabolag med en høy andel sosialhjelpsmottakere eller 

arbeidsledige. Videre viser resultatene en negativ sammenheng mellom sannsynligheten for 
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kriminalitet og en høy andel med lav inntekt eller utdanning. Disse funnene kan skyldes 

svakheter ved modellen, men det kan også bety at konsekvensene av segregering er svekket i 

en norsk velferdsstatlig kontekst. Det kan dessuten tyde på at graden av segregering ikke er 

alvorlig nok til å ha sterke negative konsekvenser for senere livssjanser, slik tidligere studier 

har funnet i USA. Funnene viser likevel betydningen av arbeid.  

 

7.2 Nabolagseffekter i en velferdsstatelig kontekst 

Analysene har altså vist at det er lav grad av boligsegregering i Akershus og at nabolaget ikke 

har så stor betydning for sannsynligheten for kriminalitet som vi skulle tro. Det er flere 

mulige årsaker til at resultatene ble annerledes enn forventet, både kontekstuelt, teoretisk og 

metodisk. En årsak kan være uobservert heterogenitet, som betyr at sammenhengen kan 

påvirkes av andre forhold enn det som er inkludert i modellen (Gordon 2015:412). En annen 

forklaring på hvorfor jeg ikke finner noen nabolagseffekter, kan være at de ulike 

mekanismene som ble presentert i avsnitt 2.2 drar i ulike retninger slik at effekten til sammen 

blir null. Siden alle teoriene kan brukes for å argumentere for både mer og mindre kriminalitet 

i nabolaget, avhengig av hvilke premisser som legges til grunn, er det sannsynlig at de sosiale 

prosessene er mer komplekse enn det modellen klarer å fange opp. Nabolaget kan derfor ha 

betydning på andre måter enn gjennom nabolagets sosioøkonomiske status. Dette 

underbygges av at jeg finner en negativ effekt av en høy andel arbeidsledige og 

sosialhjelpsmottakere i nabolaget, som tyder på at nabolaget spiller en viss rolle for 

sannsynligheten for kriminalitet. I det følgende vil jeg først diskutere mulige årsaker til 

hvorfor jeg ikke finner noen konsentrasjonseffekter, herunder det lave nivået av segregering, 

deretter mulige forklaringer på den noe økte sannsynligheten for kriminalitet i både 

ressurssvake og ressurssterke områder, og til slutt betydningen av de enkelte sosiale 

indikatorene. 

 

Liten grad av opphopning av sosiale problemer 

Når det gjelder graden av boligsegregering, tyder både litteraturen og resultatene på at 

situasjonen er annerledes i de nordiske velferdsstatene enn i de mest vanskeligstilte områdene 
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i USA. For eksempel har tidligere studier vist at det er lavere grad av segregering og 

overlapping av sosiale problemer i Europa enn USA (Lichter mfl. 2016; Massey 2016:382). 

Funnene mine fra Akershus er i tråd med dette. En mulig årsak er de gode velferdsordningene 

i Norge som fungerer som et sikkerhetsnett for befolkningen. Disse gjør at individene er 

beskyttet fra ekstrem fattigdom og begrenser dermed også graden av segregering. Selv de 

mest vanskeligstilte områdene i Akershus skiller seg dermed fra de hypersegregerte områdene 

i for eksempel USA. 

 

Det ser derfor ut som at den norske, velferdsstatelige konteksten kan begrense mulige 

negative konsekvenser av segregeringen. Ettersom mye av litteraturen på feltet er preget av 

den amerikanske konteksten, legges det ofte til grunn at de vanskeligstilte nabolagene er 

isolerte og ressurssvake. Sampson (2019:17–20) har påpekt at det er mulig å unngå 

isolasjonen ved å tilbringe mye av sin tid utenfor nabolaget, men at beboere i vanskeligstilte 

nabolag har mye større sjanse for å oppholde seg i andre vanskeligstilte nabolag i løpet av 

dagen. I Norge er nok ikke dette like treffende. Mye av variasjonen er på et lavere nivå enn 

nabolag, og det er vanligere å reise til andre deler av byen for arbeid, skole eller 

fritidsaktiviteter. Ifølge Galster (2012:41) regnes ikke «spatial mismatch» som et typisk 

problem i Europa, fordi det er mindre konsentrasjon av arbeidsplasser og bedre 

kollektivtransport her enn i USA. Analyseresultatene kan dermed tolkes som at de mest 

vanskeligstilte nabolagene i Norge ikke er så isolert som de amerikanske teoriene legger til 

grunn, og at dette kan være en av grunnene til at jeg ikke finner noen tydelige negative 

effekter av nabolaget. Dette tydeliggjør betydningen av strukturelle forhold og konteksten 

individene befinner seg i for de sosiale prosessene som foregår i nabolaget.  

 

Det ser også ut til å være større variasjon innad i nabolagene, som betyr at det vil være ulik 

grad av sosial kapital blant de bosatte. Kun 7,1 % av nabolagene hadde en konsentrasjon av 

sosiale problemer, mens de fleste nabolagene er mer blandet med tanke på sosioøkonomisk 

status. I slike tilfeller kan ressurssterke individer opptre som rollemodeller for en konform 

atferd i tråd med storsamfunnet normer, slik særlig ressursteoriene og teoriene om sosial 

læring vektlegger. Ressurssterke voksenpersoner kan også virke forebyggende mot 

kriminalitet ved at det skapes et samhold med tillit og fellesskap i nabolaget, hvor naboene 
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kan gripe inn ved uønsket atferd, slik Sampson har påpekt i sin teori om sosial 

desorganisering og «collective efficacy» (Bottoms 2012; Leventhal og Brooks-Gunn 2000; 

Sampson mfl. 2002; Singer og Drakulich 2019). Siden det er større variasjon innad i de 

norske nabolagene sammenliknet med vanskeligstilte nabolag i USA, har dessuten individene 

trolig større mulighet til å erfare at de kan oppnå målene sine gjennom lovlydig atferd. Det 

kan dermed tenkes at en befolkningssammensetning i nabolaget med blandede ressurser gjør 

at man unngår den sosiale belastningen som kan bidra til kriminalitet, slik Merton har 

problematisert (Heidt, J. og Wheeldon, J.P. 2015:189). 

 

At det er variasjon innad i nabolaget vil også kunne bety at det er mer kontakt mellom ulike 

sosioøkonomiske grupper. Andersen og Ljunggren (2014) har vist at inntektseliten er mest 

segregert i Oslo, slik at de andre gruppene har mer kontakt med hverandre. Det kan for 

eksempel være mer kontakt mellom de mest ressurssvake og majoriteten. Det er lite som tyder 

på at situasjonen i Akershus skiller seg fra dette, særlig siden de ressurssterke nabolagene i 

Vestområdet skiller seg ut som en egen gruppe i kluster-analysen. Denne gruppen består 

imidlertid ikke kun av inntektseliten, men i kluster-analysen er det tydelig at de mest 

ressurssterke individene bor her. Konsekvensene av sosial isolasjon i vanskeligstilte områder, 

som beskrevet av Wilson (1987), kan dermed bli svekket ved at sosialiseringsprosessene skjer 

på tvers av ulike grupper. Barna får dessuten kontakt med andre fra ulike nabolag på skolen, 

og lærere kan fungere som rollemodeller som fremmer storsamfunnets verdier og normer 

(Minh mfl. 2017:156). Her kan altså sosial læringsteori brukes til å forklare funnene, men 

også ressurssteoriene som vektlegger ressurssterke rollemodeller er relevant. Videre vil 

samholdet og den sosiale kontrollen i nabolaget bli påvirket av kontakten og tilliten mellom 

beboerne (Sampson mfl. 2002). Dette viser hvordan de ulike mekanismene overlapper.  

 

Minimal økning i sannsynligheten for kriminalitet i både ressurssvake og 

ressurssterke områder 

Resultatene fra kluster-analysen viste som nevnt blandede funn ved at det var en noe høyere 

sannsynlighet for kriminalitet i både de ressurssvake og de ressurssterke nabolagene, 

sammenliknet med nabolagstypen som var mest utbredt i Akershus. Betydningen var 
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imidlertid minimal, og estimatene var preget av usikkerhet. Som figur 4.4 i avsnitt 5.3 viser, 

er begge disse nabolagstypene hovedsakelig geografisk utbredt i nærheten av byene. Ettersom 

sannsynligheten for kriminalitet øker i både ressurssterke og ressurssvake områder, tyder det 

på at det er andre kjennetegn ved disse områdene som er av betydning – for eksempel at de er 

sentrumsnære.  

 

Det har blitt hevdet at den enkelte mer synlig i byen sammenliknet med utenfor bykjernen, og 

at det derfor kan være vanskeligere å endre livsstil dersom man først har havnet i feil miljø 

(Singer og Drakulich 2019:158). Dette viser hvordan de strukturelle forholdene i nabolaget 

kan påvirke de sosiale prosessene. Tidligere studier fra USA har for eksempel vist at 

sannsynligheten for å omgås andre øker i overbefolkede områder (Singer og Drakulich 

2019:149), og dette kan tenkes å øke sjansen for å møte likesinnede i en vanskelig situasjon. 

Dette kan trolig føre til at gruppene blir mer isolerte innad i nabolaget og dermed lærer 

kriminell atferd av hverandre, slik teoriene om sosial læring, herunder Sutherlands 

«differential association theory», hevder (McGloin og Thomas 2019:243). I slike tilfeller kan 

dessuten jevnaldrende i nabolaget fungere som rollemodeller for en alternativ levemåte, og 

disse kan oppfordre til kriminell atferd blant unge gjennom sosialisering og smitteeffekter 

(McGloin og Thomas 2019). Her kan altså de samme teoriene brukes for å forklare kriminell 

atferd ved at man vektlegger konteksten sosialiseringen skjer i, både med tanke på grad av 

organisering, sosial kontroll og ressurser i nabolaget.  

 

Det er dessuten flere muligheter til kriminalitet i sentrumsnære områder. Ifølge 

rutineaktivitetsteorien kan kriminalitet oppstå spontant dersom visse vilkår er oppfylt, for 

eksempel tilgjengelige ofre og mangel på individer som kan forebygge lovbrudd (Bottoms 

2012:455; Wilcox 2015). Dette kan være tilfellet i ressurssterke områder hvor det er høy 

arbeidstilknytning og dermed flere tomme hus på dagtid, eller i ressurssvake områder hvor 

den sosiale kontrollen kan være dårligere. For eksempel kan dette føre til kriminalitet dersom 

individene allerede har lav selvkontroll, slik Gottfredson og Hirschi hevder (McGloin og 

Thomas 2019:245). I sentrumsnære områder er det dessuten mer uteliv og et større 

salgsmarked for narkotika. Willy Pedersen m.fl. (2001; 2018, 2019; 2016) har for eksempel 

vist at det er høy narkotikabruk vest i Oslo, og det er lite som tyder på at disse mønstrene ikke 
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også skulle gjelde for byene vest i Akershus. Det at det er lett tilgang til ulike narkotiske 

stoffer, et større uteliv og mer gjennomstrømning av folk fra andre steder kan bidra til å 

forklare hvorfor sjansen for kriminalitet øker noe i sentrumsnære områder, uavhengig om de 

er ressurssterke eller –svake. Det er likevel viktig å presisere at det kun er snakk om en 

minimal påvirkning fra nabolaget, og at analysene gir ulike resultater avhengig av hvilken 

operasjonalisering som benyttes.  

 

Høyere sannsynlighet for kriminalitet i nabolag med en høy andel 

sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige 

Selv om jeg ikke fant noen konsentrasjonseffekter, viste analysen i avsnitt 6.4 med de enkelte 

sosiale indikatorene at sannsynligheten for kriminalitet økte dersom en stor andel bosatte i 

nabolaget var uten arbeidstilknytning eller mottok sosialhjelp. Disse indikatorene kan forstås 

som et mål på relativ fattigdom, hvor individene står utenfor arbeid og har et svakt 

inntektsgrunnlag. Resultatene stemmer overens med funnene i Brattbakk og Wessel (2013) 

sin studie fra Oslo, hvor de fant at en høy andel sosialhjelpsmottakere hadde en negativ 

betydning for særlig utdanningsoppnåelser, og de vektlegger viktigheten av blant annet sosial 

deltakelse. Mine analyser støtter dermed opp under disse funnene ved at andelen 

sosialhjelpsmottakere også har betydning for problematferd i nabolaget.  

 

En mulig forklaring på disse funnene finnes i teoriene om sosial isolasjon og om sosial 

desorganisering, der nabolag med høy arbeidsledighet mangler strukturen som følger med at 

de bosatte er i arbeid (Bottoms 2012; Sampson mfl. 2002; Wilson 1987). Barna som vokser 

opp i et nabolag preget av høy arbeidsledighet kan dermed mangle rollemodeller for stabilt 

arbeid og ha et svakt sosialt nettverk. Dette kan påvirke videre jobbmuligheter i livet, slik at 

sjansen for problematferd øker. Disse perspektivene vektlegger sosialisering og de normative 

prosessene i nabolaget, men også de strukturelle forholdene som påvirker dette. Økonomien i 

nabolaget vil for eksempel bli påvirket av arbeidstilknytningen til beboerne, og dette kan få 

betydning for ungdommenes fritidsaktiviteter og liknende, slik ressursteoriene påpeker.  

 



98 

 

Et annet aspekt kan være graden av sosialt samhold og sosiale nettverk. Det kan argumenteres 

for at det vil være svakere sosialt samhold, «collective efficacy», i et nabolag preget av lav 

sosial kapital og svak tilknytning til samfunnet (Bottoms 2012:453; Sampson mfl. 2002; 

Singer og Drakulich 2019; Whiteley 2015). Dette vil kunne bidra til økt kriminalitet i områder 

med høy arbeidsledighet eller sosialhjelpsmottakere fordi den sosiale kontrollen er svakere. 

På en annen side kan det tenkes at det vil være sterke sosiale nettverk også i ressurssvake 

områder, hvor individene kan skape et samhold og aksept for en alternativ livsstil. I slike 

tilfeller vil teoriene om sosialisering og smitteeffekter kunne bidra til å forklare hvordan 

voksenpersoner uten stabilt arbeid eller inntekt kan fungere som rollemodeller for 

ungdommene. Ved at ungdommene ser at det er mulig å ha et godt liv uten arbeid, kan dette 

tenkes å virke demotiverende på ønsket om å gjøre en innsats på skolen og i arbeidslivet. 

Dette kan kanskje påvirke hvilke mål og midler som forventes å være tilgjengelige, slik 

Merton påpeker i teorien om «social strain» (Heidt, J. og Wheeldon, J.P. 2015:191). 

 

Det er dessuten grunn til å tro at de strukturelle forholdene både i og rundt nabolaget vil 

påvirke hvilken oppfatning individene har om seg selv og andre, og dette kan trolig påvirke 

betydningen av en høy andel arbeidsledige. For eksempel har det trolig en negativ innvirkning 

på individene i ressurssvake nabolag dersom det anses som nedverdigende å være 

arbeidsledig, hvor det kan trekkes symbolske grenser mellom inn- og utgruppen (Lamont 

1992; McGloin og Thomas 2019:244; Verdouw og Flanagan 2019). Dette kan tenkes å virke 

stigmatiserende og skape en følelse av utenforskap og frustrasjon, og kan bidra til sosial 

belastning. I en norsk sammenheng har for eksempel ordet «naver» blitt brukt nedsettende i 

både media og dagligtalen, og det er knyttet sterke fordømmelser til det å ikke bidra i 

arbeidslinjen og skattefellesskapet. Det kan stilles spørsmålstegn ved om det er særlig 

problematisk å være arbeidsledig i en velferdsstatelig kontekst som Norge, hvor den nordiske 

modellen er så avhengig av å ha folk i arbeid. Dette kan bidra til å forklare hvorfor en økt 

andel arbeidsledige eller sosialhjelpsmottakere i nabolaget henger sammen med økt 

sannsynlighet for kriminalitet. Dersom man først har falt utenfor, eller mangler tilhørighet til 

fellesskapet, kan det tenkes at man sosialiseres inn i en alternativ livsstil eller mister troen på 

mulighetene til å oppnå samfunnets goder gjennom tradisjonelle midler som utdanning og 

arbeid.  
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Lavere sannsynlighet for kriminalitet i nabolag med lav inntekt og utdanning 

Resultatene viste også at nabolag med en høy andel med lav inntekt og utdanning hadde en 

lavere sannsynlighet for kriminalitet, som strider mot forventningene om at det ville være 

høyere sjanse for kriminalitet i ressurssvake områder. Kartene i avsnitt 5.4 viser som nevnt at 

det særlig er nabolagene i utkanten av fylket som har en høy andel med lav utdanning. En 

mulig tolkning av funnene er at den sosiale kontrollen er større utenfor byene, altså at det i 

større grad er samhold og tillit i nabolagene i utkanten av fylket. Selv om disse områdene har 

lavere utdannings- og inntektsnivå, kan lokalmiljøet bidra til å forebygge at ungdommer faller 

utenfor. Det kan altså være sterke sosiale nettverk og godt samhold i nabolag som vi gjerne 

kategoriserer som «ressurssvake», og det er mulig at en slik type ressurs kan bidra til at 

ungdommene ikke faller utenfor. Med Sampsons terminologi kan vi si at disse nabolagene har 

en høyere «collective efficacy» (Bottoms 2012; Leventhal og Brooks-Gunn 2000; Sampson 

mfl. 2002; Singer og Drakulich 2019). Som Christie (1982:32) har påpekt, kan den sosiale 

kontrollen være sterkere i tette samfunn hvor individene er både synlige og er gjensidig 

avhengige av hverandre. I løsere samfunn, for eksempel i storbyen, kan den formelle 

kontrollen være sterkere. Et annet poeng er at voksenpersonene i områder med et lavt 

inntekts- og utdanningsnivå kan tenkes å oppfordre barna til å benytte seg av mulighetene 

utdanning vil gi, og at dette trolig kan bidra til å jevne ut de mulige negative effektene av lav 

sosioøkonomisk status i nabolaget. 

 

Denne diskusjonen har vist at både strukturelle forhold og sosiale prosesser i nabolaget har 

betydning for individenes atferd. De ulike mekanismene overlapper, og det er vanskelig å vite 

sikkert akkurat hvordan nabolaget påvirker til mer eller mindre kriminalitet. Jeg har likevel 

pekt på flere mulige forklaringer. Analysene har vist at jeg ikke fant noen tydelige 

konsentrasjonseffekter, men de vektlegger særlig betydningen av arbeid. Det kan tenkes at 

dersom det er høy arbeidsledighet i de samme nabolagene over tid, kan dette påvirke det 

sosiale miljøet og ressursene i nabolaget, som igjen kan føre til flere sosiale problemer over 

tid. Basert på funnene kan det tenkes at det kan bli en opphopning av sosiale problemer med 

negative konsekvenser for beboerne dersom samfunnet blir preget av høy sosial ulikhet og lav 

arbeidstilknytning for visse grupper eller nabolag. Den norske velferdsstaten beskytter i stor 

grad mot de negative konsekvensene av segregering (Brattbakk og Wessel 2017; Lichter mfl. 

2016; Massey 2016), men dette kan skyldes at graden av segregering i Norge er begrenset 
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sammenliknet med amerikanske storbyer. Som nevnt innledningsvis har det for eksempel blitt 

økt fokus på vanskeligstilte og utsatte områder i både Sverige og Danmark de siste årene 

(Bergløff 2019, 2020; Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2018; Underrättelseenheten 

2015). Det er derfor usikkert hva som vil skje dersom vi får en høyere grad av geografisk 

konsentrasjon av sosiale problemer også i Norge.  

 

7.3 Kritikk av teoriene om nabolagseffekter 

Både litteraturkapitlene og diskusjonen om nabolagseffekter har vist at teoriene på dette feltet 

overlapper og er vanskelige å skille fra hverandre. Galster (2012) har som nevnt kritisert den 

tidligere forskningen ved å hevde at forfatterne er for utydelige i tolkningen av hvilke 

mekanismer som fører til nabolagseffekter. Videre har han forsøkt å gruppere mekanismene i 

fire ulike grupper, men det er ingen konsensus i litteraturen om hvordan dette skal gjøres. 

Dette skaper problemer ved empiriske analyser fordi det er vanskelig å sette teoriene opp mot 

hverandre og teste hvilke som har best empirisk støtte. Siden alle teoriene kan forklare både 

en økning og en forebygging av kriminalitet, blir mesteparten av diskusjonen et spørsmål om 

kontekst og hvilke premisser som legges til grunn. Dette kan føre til uklare tolkninger og 

vanskeligheter med å overføre funnene til andre land eller andre individuelle utfall. I arbeidet 

med nabolagseffekter reiser det seg dermed et spørsmål om hvor hjelpsomme de teoretiske 

perspektivene er, særlig i en annen kontekst enn USA.  

 

Et generelt problem ved teoriene er at det mangler tydelige definisjoner av de ulike 

begrepene, for eksempel nabolag eller storby. Det finnes mange ulike definisjoner av hva et 

nabolag er, både basert på geografiske grenser trukket av administrative enheter eller mer 

naturlige grenser ut fra beboernes bevegelsesmønster (Sampson mfl. 2002:445, 470). Noen 

studier tar for seg bydeler eller hele byer, mens andre fokuserer på avgrensede boligområder. 

Dette kan få betydning ved at det trolig er ulike mekanismer som foregår i et mindre område 

med avgrenset sosialt samspill enn i et større område. Problemet er at teoriene er uklare eller 

tause med henblikk på dette aspektet. Et annet poeng er at de fleste teoriene har sitt opphav i 

en amerikansk kontekst, hvor byene generelt sett er mye større og av en annen karakter enn 

mange europeiske byer. Er for eksempel Oslo en «storby» i amerikansk forstand? Og hva med 
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byene i Akershus? Dersom premisset for teoriene er at de sosiale prosessene skjer i en storby, 

vil det være relevant å vite hvordan grensen trekkes mellom mindre byer og storbyer. Dette 

vil også få betydning for hva som regnes som ressurssvake eller vanskeligstilte nabolag – 

hvor går grensen?  

 

Det største problemet er likevel at effekten av nabolaget kan dras i ulike retninger, slik at 

summen til sammen blir null. For eksempel kan ressurssterke og stabile rollemodeller påvirke 

individet til lovlydig atferd og dermed forhindre kriminalitet, samtidig som individet kan bli 

påvirket av dårlig økonomi i nabolaget eller lære kriminell atferd av avvikende venner. Selv 

om nabolaget har betydning på ulike måter, kan effekten altså til sammen bli null, slik at dette 

ikke fanges opp i modellen. Videre er det problematisk at alle teoriene kan argumentere for 

det motsatte utfallet, for eksempel at mangel på lovlydige rollemodeller og kontakt med 

storsamfunnet kan bidra til kriminalitet. Rollemodeller og smitteeffekter kan dessuten få 

betydning på ulike måter avhengig av egenskapene til rollemodellen. Det er derfor vanskelig å 

presisere hva de ulike teoretiske perspektivene vil føre til i praksis. 

 

I forskningen på nabolagseffekter er konteksten sentral, hvor både de sosiale og strukturelle 

prosessene påvirkes av både de kulturelle, økonomiske og sosiale forholdene i både nabolaget 

og storsamfunnet for øvrig (Sharkey og Faber 2014; Wessel 2000). Det er dessuten viktig å 

presisere at nabolaget kan ha ulik betydning for ulike befolkningsgrupper i nabolaget 

(Brattbakk og Wessel 2017:347; Sharkey og Faber 2014:561–62). Dette tydeliggjør behovet 

for en større avklaring i litteraturen om hvilke premisser som legges til grunn for teoriene og 

hvilke resultater som følger av de ulike mekanismene. For eksempel vil en diskusjon av 

hvordan mekanismene overlapper og utfyller hverandre i ulike kontekster være av stor 

betydning for videre forskning.  
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7.4 Mulige svakheter og forbehold  

Andre årsaker til at jeg ikke finner noen konsentrasjonseffekter kan være at modellen er for 

dårlig spesifisert eller at den er sensitiv for valgene som er tatt. Det er dessuten svært 

vanskelig å fange opp kausaleffekter, slik at det ikke utelukkes at nabolaget har betydning 

selv om jeg ikke finner noen konsentrasjonseffekter. I dette avsnittet vil jeg diskutere mulige 

metodiske svakheter og forbehold som kan ha fått betydning for resultatene.  

 

En mulig svakhet er at analysene er sensitive for valgene som er tatt i operasjonaliseringen av 

de sosiale indikatorene. Dette får betydning både for beskrivelsene av nabolagene og 

eventuelle konsentrasjonseffekter. Hvilke effekter som er mulig å finne er dermed påvirket av 

operasjonaliseringen av utfallsvariabelen på individnivå og de ulike forklaringsvariablene på 

nabolagsnivå. Selve konstruksjonen av hva som regnes som «nabolag» har også betydning for 

analysene. Et viktig aspekt er fordelingen av utfallsvariabelen i utvalget (se avsnitt 6.1), som 

viser at de aller fleste har ingen siktelse, det vil si 0 på Y-variabelen. Dette gjør at det kan 

være ekstra vanskelig å finne nabolagseffekter, ettersom utvalget er nokså lite relativt til alle 

observasjonene. Dersom jeg hadde benyttet en annen utfallsvariabel, for eksempel 

sosioøkonomisk status som inntekt eller utdanningsoppnåelser i voksen alder, kunne jeg 

kanskje fått andre resultater. Dette, i tillegg til eksplorerende analyser for mulige forskjeller i 

undergrupper, ville vært interessant å undersøke, men av plasshensyn velger jeg å ikke gå inn 

på dette. 

 

Når det gjelder de ulike forklaringsvariablene, er særlig operasjonaliseringen av «antall 

sosiale problemer» og kluster-analysen sensitiv for valgene som er tatt. Det førstnevnte målet 

på konsentrasjon er basert på en enkel opptelling av problemer, og dermed påvirket av hvor 

terskelen for hvor stor andel av nabolaget som har visse kjennetegn, settes (Poulsen og 

Johnston 2000; Reibel 2011). Flere har påpekt at smitteeffekter og påvirkningen av de andre 

beboerne i nabolaget ikke inntreffer før andelen bosatte med levekårsproblemer overstiger en 

viss grense (Brattbakk og Wessel 2017; Galster 2012:30). Galster (2012:32) har for eksempel 

hevdet at nabolaget kun kan påvirke negativt dersom andelen fattige i nabolaget er mellom 

20-40 %. Dette kan forklare hvorfor jeg ikke finner noen nabolagseffekter av å vokse opp i 



103 

 

nabolag med fire eller fem problemer. Grensene for hver sosiale indikator er satt forholdsvis 

lav, avhengig av fordelingen i Akershus som også viser lavere grad av opphopning enn i den 

amerikanske forskningen. For eksempel er terskelen for hvor mange bosatte som må ha lav 

inntekt for at det skal regnes som et problem, satt til 15,7. For utdanning er grensen 26,4 %, 

mens for siktede er grensen 3,8 % (se avsnitt 4.2.1). Det kan dessuten være at det finnes 

smitteeffekter hvor individer tilegner seg verdier og holdninger som avviker fra 

storsamfunnet, men at dette skjer i ulike sosiale miljøer innad i nabolaget, altså på et lavere 

nivå.  

 

Selv når fire eller fem sosiale problemer er tilstede, er det derfor kun en liten andel av 

nabolaget som er vanskeligstilt – særlig hvis det er de samme personene som har for eksempel 

lav inntekt, utdanning og er uten arbeidstilknytning. Et slikt relativt mål viser i seg selv at 

flesteparten av nabolagene i Akershus har en nokså lav andel bosatte med sosiale problemer. 

Selv de 25 % mest vanskeligstilte nabolagene har altså et lavere nivå enn det man kan finne i 

den amerikanske forskningen. Dette taler for at analysene mine har klart å fange opp den lave 

konsentrasjonen som finnes, og at det lave nivået skyldes forhold ved Akershus og Norge som 

velferdsstat – ikke at modellen er for dårlig spesifisert. Dersom det hadde vært en høyere grad 

av konsentrasjon på nabolagsnivå, ville dette blitt fanget opp i analysene gjennom valg av 

terskel og opptellingen av antall problemer. Selv om dette målet på konsentrasjon er veldig 

enkelt, vil det altså kunne fange opp vanskeligstilte nabolag.  

 

For kluster-analysen er det også et spørsmål om denne klarer å fange opp de vanskeligstilte 

nabolagene på en god nok måte. Analysen inkluderer de sosiale indikatorene, slik at 

resultatene er påvirket av både terskelen som settes og hvilke dimensjoner av sosioøkonomisk 

status som inkluderes. Siden kluster-analyse er en metode som er drevet av data, er resultatene 

også preget av den sosioøkonomiske variasjonen i Akershus – det kan jo være at det faktisk 

ikke er så stor variasjon på nabolagsnivå, men at det for eksempel heller er noen få 

boligkomplekser i nabolaget hvor særlig ressurssvake bor. Slik variasjon vil ikke bli fanget 

opp i en slik kluster-analyse hvor målenivået er nabolag. Denne variasjonen vil heller ikke bli 

fanget opp av de andre forklaringsvariablene.  
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Ved at jeg kun har valgt tre grupper i kluster-analysen kan dessuten noe av variasjonen bli 

utelatt. Det er imidlertid ingen fordel å inkludere for mange grupper, fordi gruppene da kan 

bli for like hverandre. Et annet mulig problem kan være at tverrsnittet fra 2004, hvor 

nabolagskjennetegene er målt i individanalysen, ikke gir et godt nok uttrykk for nabolagenes 

faktiske nivå på de sosiale indikatorene. Ettersom analysen er basert på longitudinelle data, og 

dermed grupperer nabolag som har hatt en mest mulig lik utvikling og likt nivå i perioden, 

kan gruppene bestå av nabolag som har hatt ulik grad av opphopning av levekårsproblemer på 

et gitt tidspunkt, men som likevel har hatt en nokså lik utvikling over tid. Det 

gjennomsnittlige nivået i hver gruppe i 2004 og 2014 (se avsnitt 5.3) tyder likevel på at 

kluster-analysen fanger opp noe av variasjonen mellom nabolagenes ulike løpebaner. Dersom 

det fantes særlig vanskeligstilte nabolag, som var stabile over tid, ville disse blitt fanget opp i 

en slik kluster-analyse.  

 

Et annet problem ved analysen kan være at jeg ikke har inkludert eksponeringstid eller tatt 

høyde for flyttinger. Dette kan føre til skjevhet ved at betydningen av nabolaget ikke fanges 

opp, eller at jeg ikke får informasjon om hvem som blir værende i ressurssvake nabolag over 

tid (Hedman og van Ham 2012; Sampson mfl. 2002; Wodtke mfl. 2011; Wright mfl. 2014). 

Det er lagt til grunn i litteraturen at tidsaspektet er av betydning for hvor stor innvirkning 

nabolaget har på individet, hvor barn som har blitt eksponert for et ressurssvakt område over 

lengre tid vil få større negative konsekvenser enn barn som kun har bodd i slike områder i en 

kort periode (Minh mfl. 2017:170–72; Sharkey og Faber 2014). Siden jeg kun bruker et 

tverrsnitt fra 2004 for å måle nabolagskjennetegn i regresjonsanalysene, kan jeg ikke gjøre et 

slikt skille basert på eksponeringstid. Kluster-analysen er basert på longitudinelle data i 

perioden 1998-2014, og dette målet fanger dermed i større grad opp nabolagsendringer. Jeg 

har imidlertid kun benyttet et tverrsnitt her også, som betyr at individet for eksempel kan ha 

bodd i nabolagstype A hele livet inntil det flyttet til nabolagstype B i 2004, og regnes da som 

å ha vokst opp i nabolagstype B i modellen. Det er altså flere mulige problemer med 

operasjonaliseringen, men jeg har forsøkt å ta høyde for disse ved å måle nabolagskjennetegn 

på ulike måter.  
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Et annet spørsmålet er hvorvidt analysen klarer å fange opp eventuelle nabolagseffekter, altså 

spørsmålet om validitet. Den forklarte variansen er veldig lav for alle modellene, uavhengig 

av hvilken forklaringsvariabel som brukes, hvor den høyeste R2 er på ca. 1,3 % i de fulle 

modellene. Dette tyder på at det er mange andre forhold enn andelen levekårsproblemer i 

nabolaget, kjønn, innvandringsbakgrunn og egenskaper ved foreldrene som forklarer hvorfor 

noen begår lovbrudd og andre ikke. Nabolaget kan ha en viss betydning, men det er vanskelig 

å fange opp i modellen. Som påpekt i diskusjonen om seleksjonseffekter i avsnitt 3.2, kan 

nabolaget påvirke indirekte gjennom familien eller andre seleksjonsmekanismer. Det er derfor 

helt naturlig at den forklarte variansen er lav, og dette er ikke nok i seg selv til å hevde at 

modellen er for dårlig spesifisert.  

 

Når det gjelder problemet med seleksjon, har jeg inkludert flere kontrollvariabler på både 

individ- og foreldrenivå for å forsøke å isolere nabolagseffekter. Videre har jeg kun inkludert 

ungdom i alderen 8-12 år i analysene, som kan begrense noe av seleksjonsproblemet ved at 

disse i liten grad har mulighet til å bestemme bostedet selv (Brattbakk og Wessel 2013:397). 

Eventuell seleksjon vil dermed være på familienivå, og dette har jeg forsøkt å ta høyde for 

ved å inkludere kontrollvariabler for sosial bakgrunn. Spørsmålet om seleksjon er imidlertid 

et viktig tema i nabolagsforskningen, se kapittel 3, og på bakgrunn av denne litteraturen kan 

jeg ikke utelukke at det også finnes andre bakenforliggende variabler som kan påvirke både 

utfallsvariabelen og forklaringsvariablene. I analysene om konsentrasjonseffekter fant jeg 

imidlertid ingen tydelige nabolagseffekter på sannsynligheten for kriminalitet, slik at det ikke 

er like relevant å drøfte hvorvidt nabolagets betydning egentlig skyldes familieforhold. Det er 

likevel relevant å påpeke at det at jeg ikke finner noen effekter, ikke utelukker at nabolaget 

faktisk kan ha betydning indirekte eller på måter som ikke fanges opp av modellen.   

 

Det er altså flere mulige svakheter ved analysen, men jeg har forsøkt å ta høyde for disse ved 

å ta begrunnede valg i operasjonaliseringen og å inkludere ulike mål på nabolagenes 

sosioøkonomiske status. Ved å ha flere mål på geografisk konsentrasjon kan jeg sammenlikne 

analysene og vurdere holdbarheten til de ulike modellene. En stryke ved analysene er 

dessuten at jeg har tatt i betraktning flere dimensjoner av sosial ulikhet. De ulike analysene 

viser at jeg får ulike resultater ved å kun inkludere de enkelte indikatorene og ved å inkludere 
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et mål på konsentrasjon. De effektene som fantes ved å kun se på én dimensjon, forsvant ved 

å inkludere målene på konsentrasjon (ved hjep av terskel- og kluster-analyse). Ettersom flere 

av analysene viser det samme, altså at det er liten grad av opphopning av sosiale problemer og 

at dette har liten betydning, styrker dette troen på at modellene fanger opp den 

sosioøkonomiske variasjonen i Akershus.  
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8 Konklusjon  

 

Finnes det en opphopning av sosiale problemer i Akershus? Den deskriptive analysen av 

nabolagene har vist at boligsegregeringen er på et mye lavere nivå enn det som har blitt funnet 

i særlig den amerikanske forskningen. Det er kun en liten opphopning av sosiale problemer, 

og selv de mest vanskeligstilte nabolagene har en relativt lav andel bosatte med 

levekårsproblemer. Resultatene viser dessuten en forbedring over tid, der nabolagene blir 

mindre preget av sosiale problemer. Når det gjelder nabolagseffekter på sannsynligheten for å 

ha blitt siktet for minst ett lovbrudd, gir resultatene uttrykk for at det har noe å si hvordan man 

måler nabolag for hvilke resultater man får. Den enkle opptellingen av sosiale problemer fant 

ingen konsentrasjonseffekter, mens kluster-analysen fant en svak positiv sammenheng 

mellom sannsynlighet for kriminalitet både for de ressurssvake og de ressurssterke 

nabolagene, sammenliknet med den mest utbredte nabolagstypen i Akershus. Ved å benytte 

de sosiale indikatorene direkte i modellen, fikk jeg mer nyanserte funn, men her fanges ikke 

eventuelle konsentrasjonseffekter opp. Av størst betydning var likevel betydningen av en høy 

andel sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige i nabolaget.  

 

Med visse forbehold gir dermed funnene mine uttrykk for at det er liten grad av opphopning 

av sosiale problemer i Akershus, og at denne geografiske konsentrasjonen ikke har noen 

særlig betydning for individene som bor der. Jeg har pekt på mulige strukturelle forklaringer 

på dette, herunder velferdsstatens støtteordninger som begrenser sosial ulikhet og fungerer 

som et sikkerhetsnett, og hvorvidt man er bosatt i et urbant og tettbebygd strøk med mye 

uteliv eller i mer rurale områder. Jeg har også pekt på sosiale prosesser innad i nabolaget, for 

eksempel sosialisering mellom ulike sosioøkonomiske grupper og sosial kontroll. Som nevnt 

er det et overlapp mellom de ulike teoretiske perspektivene som gjør det vanskelig å si med 

sikkerhet hvordan nabolaget påvirker individenes atferd.  

 

En av årsakene til at konsekvensene av segregering ikke ser ut til å være så alvorlige, kan 

være at graden av segregering i norske byer utenfor Oslo er forholdsvis lav. Det er fortsatt 
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ulikhet innad i nabolaget og innbyggerne har mer kontakt på tvers av sosiale grupper. I de 

fattige områdene i USA er situasjonen en helt annen, hvor visse nabolag er isolerte fra 

majoritetssamfunnet, har egne institusjoner og lite kontakt med omverdenen (Massey 2016; 

Wacquant 2013; Wilson 1987). Denne alvorlige graden av segregering er et resultat av en 

lang historie med innvandring, diskriminering i boligmarkedet og individers preferanser og 

valg. I Norge har vi ikke hatt den samme historien, og graden av segregering er mye lavere. 

Dette tydeliggjør viktigheten av å tolke de teoretiske perspektivene i lys av konteksten, og det 

er klart at «ghetto»-begrepet ikke er egnet til å forklare situasjonen i Akershus. 

 

Dette betyr likevel ikke at boligsegregering og konsekvensene av dette er uten betydning i en 

norsk sammenheng. Dersom den sosiale ulikheten mellom nabolag, og i samfunnet for øvrig, 

øker til et høyt nok nivå, kan det tenkes at konsekvensene av boligsegregering vil bli mer 

alvorlige. I et slikt tilfelle vil velferdsstaten måtte spille en enda større rolle for å hindre at 

visse grupper faller utenfor. En implikasjon av dette kan være å skape gode fritidsordninger 

for de unge, hvor de kan lære samfunnets normer av voksne rollemodeller og bli motivert til å 

nå sine mål gjennom konvensjonelle metoder. Dette gjelder særlig ved høy arbeidsledighet og 

høy andel sosialhjelpsmottakere i nabolaget, som ifølge mine analyser henger sammen med 

en økt sannsynlighet for kriminalitet.  

 

Jeg har forsøkt å ta høyde for seleksjon ved å benytte flernivåanalyse og kontrollere for 

kjennetegn ved individet og familien, i tillegg at jeg har benyttet ulike mål på konsentrasjonen 

av sosiale problemer i nabolaget for å sikre validitet. Det finnes likevel svakheter ved 

analysen, for eksempel ved at operasjonaliseringen av nabolag og de sosiale indikatorene er 

sensitive for valgene jeg har tatt. Videre har jeg ikke tatt høyde for flytting eller 

eksponeringstid, som tidligere forskning har påpekt viktigheten av (Hedman og van Ham 

2012; Sampson mfl. 2002; Sharkey og Faber 2014; Wodtke mfl. 2011; Wright mfl. 2014). Det 

ville derfor være nyttig med flere norske studier som undersøker både graden av 

nabolagssegregering i andre områder av landet, og betydningen av denne for ulike 

individuelle utfall. Det er dessuten mulig å inkludere flere mål på nabolagenes 

sosioøkonomiske status, i tillegg til å ta høyde for eksponeringstid. Dette kan bidra til ny og 

viktig kunnskap om betydningen av bosted i en norsk sammenheng.   
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Vedlegg 1: Tabeller med de fulle 

regresjonsmodellene  

Forklaringsvariabel 1: Antall sosiale problemer 

Tabell v5: Full tabell. Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og 

forklaringsvariabelen «antall sosiale problemer» (i 2004). 

 
Avhengig variabel: 

 
Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) 

Antall sosiale problemer (ref. = 0)     

1 
 

0,001 -0,0003 -0,0003 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

2 
 

0,007*** 0,005** 0,005** 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

3 
 

0,004 0,002 0,002 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

4 
 

0,006** 0,002 0,002 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

5 
 

0,004 0,00003 -0,0002 

  
(0,004) (0,005) (0,005) 

Kontrollvariabler     

Kjønn (1 = kvinne) 
  

-0,016*** -0,016*** 

   
(0,001) (0,001) 

Ikke-vestlig innvandringsbakgrunn (1 = ja)  
  

-0,0001 0,015* 

   
(0,003) (0,008) 

Foreldrenes samlede inntekt     

Under 500.000 NOK 
  

0,003 0,003 

   
(0,004) (0,004) 

Mellom 500.000 og 1 mill. NOK 
  

-0,001 -0,001 

   
(0,003) (0,003) 

Mellom 1 mill. og 2 mill. NOK 
  

0,0002 0,00004 

   
(0,002) (0,002) 

Mellom 2 og 3 mill. NOK   Ref, Ref, 

     

Mellom 3 og 4 mill. NOK 
  

-0,001 -0,001 

   
(0,002) (0,002) 

Over 4 mill. NOK 
  

-0,003 -0,003 

   
(0,002) (0,002) 
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Foreldrenes høyeste utdanning (mor eller 

far) 
    

Grunnskole (ref.)   Ref, Ref,  

     

Videregående skole 
  

-0,009*** -0,007*** 

   
(0,002) (0,003) 

Kort høyere utdanning 
  

-0,012*** -0,010*** 

   
(0,003) (0,003) 

Lang høyere utdanning 
  

-0,013*** -0,011*** 

   
(0,003) (0,003) 

Minst én av foreldene er uten 

arbeidstilknytning  

(1 = «arbeidsledig») 
  

0,002 0,002 

   
(0,002) (0,002) 

Foreldrenes mottak av sosialhjelp (mor 

eller far) 
    

Ikke mottak (ref.)   Ref, Ref,  

     

Noe mottak 
  

0,015*** 0,017*** 

   
(0,003) (0,004) 

Mottak minst 6 måneder 
  

0,002 0,007 

   
(0,005) (0,006) 

Mottak minst 12 måneder 
  

0,025*** 0,035*** 

   
(0,009) (0,013) 

Interaksjonsledd 

Innvandringsbakgrunn x sosialhjelp 
    

Noe mottak 
   

-0,016* 

    
(0,009) 

Mottak minst 6 måneder 
   

-0,016 

    
(0,011) 

Mottak minst 12 måneder 
   

-0,027 

    
(0,018) 

Innvandringsbakgrunn x utdanning     

Videregående skole 
   

-0,011 

    
(0,009) 

Kort høyere utdanning 
   

-0,012 

    
(0,009) 

Lang høyere utdanning 
   

-0,020** 

    
(0,010) 

Konstantledd 0,012*** 0,010*** 0,027*** 0,026*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) 

Antall observasjoner 36.187 28.851 27.090 27.090 

Log Likelihood 29.576,850 22.986,210 22.081,060 22.062,590 

AIC 
-

59.147,710 
-45.956,420 -44.118,130 -44.069,180 
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BIC 
-

59.122,220 
-45.890,260 -43.937,580 -43.839,380 

Note: *p<0,1**p<0,05 ***p<0,01 

 

Forklaringsvariabel 2: Nabolagstyper/kluster 

Tabell v6: Full tabell. Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og 

forklaringsvariabelen «kluster» (i 2004). 

 
Avhengig variabel: 

 
Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) 

Nabolagstyper/kluster (ref. = A)     

B 
 

-0,001 0,003* 0,003* 

  
(0,001) (0,002) (0,002) 

C 
 

0,011*** 0,008** 0,008** 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

Kontrollvariabler     

Kjønn (1 = kvinne) 
  

-0,016*** -0,016*** 

   
(0,001) (0,001) 

Ikke-vestlig innvandringsbakgrunn (1 = ja) 
  

-0,0004 0,014* 

   
(0,003) (0,008) 

Foreldrenes samlede inntekt     

Under 500.000 NOK 
  

0,003 0,003 

   
(0,004) (0,004) 

Mellom 500.000 og 1 mill. NOK 
  

-0,001 -0,001 

   
(0,003) (0,003) 

Mellom 1 og 2 mill. NOK 
  

0,0002 0,0001 

   
(0,002) (0,002) 

Mellom 2 og 3 mill. NOK (ref.)   Ref,  Ref,  

     

Mellom 3 og 4 mill. NOK 
  

-0,001 -0,001 

   
(0,002) (0,002) 

Over 4 mill. NOK 
  

-0,004 -0,004 

   
(0,002) (0,002) 

Foreldrenes høyeste utdanning (mor eller 

far)  
    

Grunnskole (ref.)    Ref, Ref,  

     

Videregående skole 
  

-0,009*** -0,008*** 

   
(0,002) (0,003) 

Kort høyere utdanning 
  

-0,012*** -0,011*** 

   
(0,003) (0,003) 
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Lang høyere utdanning 
  

-0,014*** -0,012*** 

   
(0,003) (0,003) 

Minst én av foreldene er uten 

arbeidstilknytning  

(1 = «arbeidsledig») 
  

0,002 0,002 

   
(0,002) (0,002) 

Foreldrenes mottak av sosialhjelp (mor eller 

far) 
    

Ikke mottak (ref.)   Ref, Ref, 

     

Noe mottak 
  

0,015*** 0,017*** 

   
(0,003) (0,004) 

Mottak minst 6 måneder 
  

0,002 0,006 

   
(0,005) (0,006) 

Mottak minst 12 måneder 
  

0,024*** 0,035*** 

   
(0,009) (0,013) 

Interaksjonsledd     

Innvandringsbakgrunn x sosialhjelp     

Noe mottak 
   

-0,016* 

    
(0,009) 

Mottak minst 6 måneder 
   

-0,016 

    
(0,011) 

Mottak minst 12 måneder 
   

-0,027 

    
(0,018) 

Innvandringsbakgrunn x utdanning      

Videregående skole 
   

-0,010 

    
(0,009) 

Kort høyere utdanning 
   

-0,011 

    
(0,009) 

Lang høyere utdanning 
   

-0,018* 

    
(0,010) 

Konstantledd 0,012*** 0,012*** 0,027*** 0,026*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) 

Antall observasjoner 36.187 28.836 27.077 27.077 

Log Likelihood 29.576,850 22.981,600 22.079,480 22.060,850 

AIC 
-

59.147,710 

-

45.953,190 
-44.120,960 -44.071,690 

BIC 
-

59.122,220 

-

45.911,850 
-43.965,040 -43.866,530 

Note: *p<0,1**p<0,05***p<0,01 
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Forklaringsvariabel 3: Andel med sosiale problemer/aggregerte tall 

Tabell v7: Full tabell. Regresjonsmodeller for avhengig variabel (minst én siktelse i perioden 2004-2014) og de 

aggregerte nabolagstallene direkte (i 2004) som forklaringsvariabler. 

 
 

 
 Avhengig variabel: 

 
 

 

 
 Minst én siktelse i perioden 2004-2014 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

Andel ikke-

vestlige 

innvandrere 

0,044***      0,016 0,008 0,008 

 
(0,015)      (0,018) (0,019) (0,019) 

 
         

Andel 

sosialhjelpsmottak

ere 

 0,270***     0,155* 0,200** 0,197** 

 
 (0,068)     (0,093) (0,096) (0,096) 

 
         

Andel med lav 

inntekt 
  -0,001    -0,114*** -0,109*** -0,110*** 

 
  (0,020)    (0,032) (0,033) (0,033) 

 
         

Andel 

arbeidsledige 
   0,056***   0,122*** 0,126*** 0,126*** 

 
   (0,017)   (0,034) (0,034) (0,034) 

 
         

Andel med lav 

utdanning 
    0,015*  -0,015 -0,041*** -0,041*** 

 
    (0,008)  (0,011) (0,011) (0,011) 

 
         

Andel siktede      0,091* -0,069 -0,097 -0,097 

 
     (0,054) (0,066) (0,067) (0,067) 

       
 

  
Kontrollvariabler          

Kjønn (1 = kvinne) 
      

 -0,016*** -0,016*** 

       
 (0,001) (0,001) 

       
 

  
Ikke-vestlig 

innvandringsbakgr

unn (1 = ja) 
      

 

-0,001 0,012 

       
 (0,003) (0,008) 

       
 

  
Foreldrenes 

samlede inntekt 
      

 
  

Under 500.000 

NOK       

 
0,002 0,002 

       
 (0,004) (0,004) 
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Mellom 500.000 

og 1 mill. NOK       

 
-0,001 -0,001 

       
 (0,003) (0,003) 

       
 

  
Mellom 1 mill og 2 

mill. NOK       

 
0,0002 0,0001 

        (0,002) (0,002) 

Mellom 2 og 3 

mill. NOK 
      

 
Ref. Ref.  

       
   

       
 

  
Mellom 3 og 4 

mill. NOK       

 
-0,001 -0,001 

       
 (0,002) (0,002) 

       
 

  
Over 4 mill.  NOK  

      
 -0,004* -0,004* 

       
 (0,002) (0,002) 

       
 

  
Foreldrenes 

høyeste utdanning 

(mor eller far) 

      

 

  

Videregående 

skole       

 
-0,009*** -0,008*** 

       
 (0,002) (0,003) 

       
 

  
Kort høyere 

utdanning       

 
-0,013*** -0,012*** 

       
 (0,003) (0,003) 

       
 

  
Lang høyere 

utdanning       

 
-0,014*** -0,012*** 

       
 (0,003) (0,003) 

       
 

  
Minst én av 

foreldene er uten 

arbeidstilknytning  

(1 = 

«arbeidsledig») 

      

 

0,003 0,002 

       
 (0,002) (0,002) 

       
 

  
Foreldrenes 

mottak av 

sosialhjelp (mor 

eller far) 

      

 

  

Ikke mottak        Ref. Ref.  

Noe mottak 
      

 0,015*** 0,017*** 

       
 (0,003) (0,004) 

       
 

  
Mottak minst 6 

måneder       

 
0,003 0,007 
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 (0,005) (0,006) 

       
 

  
Mottak minst 12 

måneder       

 
0,024** 0,035*** 

       
 (0,009) (0,013) 

       
 

  
Interaksjonsledd          

Innvandringsbakgr

unn x sosialhjelp 
      

 
  

Noe mottak 
      

 
 

-0,016* 

       
 

 
(0,009) 

       
 

  
Mottak minst 6 

måneder       

 

 
-0,016 

       
 

 
(0,011) 

       
 

  
Mottak minst 12 

måneder       

 

 
-0,028 

       
 

 
(0,018) 

       
 

  
Innvandringsbakgr

unn x utdanning  
      

 
  

Videregående 

skole       

 

 
-0,009 

       
 

 
(0,009) 

       
 

  
Kort høyere 

utdanning       

 

 
-0,010 

       
 

 
(0,009) 

       
 

  
Lang høyere 

utdanning       

 

 
-0,017* 

       
 

 
(0,010) 

       
 

  
Konstantledd 0,010*** 0,009*** 0,012*** 0,003 0,009*** 0,009*** 0,010*** 0,032*** 0,031*** 

 
(0,001) (0,001) (0,003) (0,003) (0,002) (0,002) (0,003) (0,004) (0,004) 

       
 

  
 

 
Antall 

observasjoner 
28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 28.851 27.090 27.090 

Log Likelihood 
23.005,1

50 

23.010,0

80 

23.001,0

80 

23.006,5

00 

23.001,8

80 

23.003,5

00 

23.003,9

60 

22.101,9

60 

22.083,2

90 

AIC 

-

46.002,2

90 

-

46.012,1

50 

-

45.994,1

50 

-

46.005,0

10 

-

45.995,7

70 

-

45.998,9

90 

-

45.989,9

10 

-

44.157,9

30 

-

44.108,5

80 

BIC 

-

45.969,2

10 

-

45.979,0

70 

-

45.961,0

70 

-

45.971,9

30 

-

45.962,6

90 

-

45.965,9

10 

-

45.915,4

80 

-

43.969,1

70 

-

43.870,5

80 

 
 

Note:  *p<0,1**p<0,05***p<0,01 
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Vedlegg 2: R-kode 
Vedlegg 2: R-kode 

 

## Nødvendige pakker ## 

library(tidyverse) 

library(RcppRoll)  #For å regne ut kumulative siktelser de siste 5 årene 

library(kml3d)  #Brukes i kluster-analysen 

library(lme4)   #Regresjon, flernivåanalyse 

library(stargazer)  #Lage tabeller  

 

library(ggeffects)  #Marginaleffekter ved logistisk regresjon 

library(MuMIn) 

library(Amelia) 

 

library(broom) 

library(cowplot) #Samle flere plots i én figur 

library(rgdal)  #Til kartene 

library(rgeos) 

library(sp) 

 

library(ggthemes) 

library(RColorBrewer) 

 

 

#### DATA #### 

bosted <- data.table::fread("./data/bosted.csv") 

 

sosialhjelp <- data.table::fread("./data/sosialhjelp.csv") 

 

inntekt <- data.table::fread("./data/inntekt_kpi.csv") 

 

fullfortskole <- data.table::fread("./data/fullfortskole.csv") 

 

utdanning_lopende <- data.table::fread("./data/utdanning_lopende.csv") 

 

crime <- data.table::fread("./data/crime.csv") 

 

## OPERASJONALISERE VARIABLER PÅ NABOLAGSNIVÅ ## 

 

#### ALDER #### 

# Avgrensing på år og alder, og lage aldersgrupper 

# For siktede og innvandring er alderen 18-62, mens for inntekt, arbeidsledighet, sosialhjelp 

# og utdanning er alderen 25-62.  

bosted_avgrenset <- bosted %>% 

  filter(year >= 1998 & year <= 2014) %>% 

  mutate(alder_aar = year - foedselsaar) %>%  

  filter(alder_aar >= 18 & alder_aar <= 62) 

 

#### NABOLAG #### 

#Operasjonaliserer nabolag - grunnkrets der antall bosatte er under 200, og delområde ellers  

bosted_nabolag_gjsnitt <- bosted_avgrenset %>% 

  mutate(delomraade = str_sub(grunnkrets, 1, 6)) %>% #lage variabel for delområde 

  group_by(grunnkrets, year) %>% 

  mutate(antall = n()) %>% #telle antall bosatte i hver grunnkrets per år 

  group_by(grunnkrets) %>% 

  mutate(gjsnitt = mean(antall)) %>% #lage variabel for gjsnittlig antall bosatte over tid for 

hver grunnkrets 

  ungroup() %>% 

  mutate(nabolag = case_when( 

            gjsnitt >= 200 ~ as.character(grunnkrets),  

            gjsnitt <= 200 ~ as.character(delomraade))) 

 

#length(unique(bosted_nabolag_gjsnitt$grunnkrets)) 

 

#Fjerne nabolag med under 200 bosatte  

bosted_nabolag <- bosted_nabolag_gjsnitt %>% 

  select(lopenr1, year, kjoenn, worldpart, alder_aar, nabolag) %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  mutate(n = n()) %>% 

  ungroup() %>% 

  filter(n > 200) 
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#Lage liste for kartdata 

#nabolagdata <- bosted_nabolag %>% 

# select(grunnkrets, nabolag, gjsnitt) # TAR MED GJSNITT 

# save(nabolagdata, file = "nabolagdata.RDat") 

 

#### INNVANDRERANDEL #### 

# gjennomsnittlig andel ikke-vestlige innvandrere per nabolag per år,  

# og hvorvidt denne tilsvarer verdien for 3. kvartil eller mer  

ikkevestlig_gjsnitt <- bosted_nabolag %>% 

  group_by(nabolag, year) %>%  

  mutate( 

    worldpart = na_if(worldpart, "Undefined"), 

    ikke_vestlig = worldpart == "Asia" |  

                   worldpart == "Africa" |  

                   worldpart == "Latin America") %>% 

  summarise(n = n(), andel_ikkevestligeinv = mean(ikke_vestlig, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_ikkevestligeinv = as.numeric(andel_ikkevestligeinv >= 0.08786)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary av hver variabel, viser 3. kvartil - denne legges inn i forrige kode 

#summary(ikkevestlig_gjsnitt$andel_ikkevestligeinv) 

 

#### SOSIALHJELP #### 

# velger ut de variablene jeg trenger i det nye datasettet  

nabolag_data <- bosted_nabolag %>% 

  select(lopenr1, nabolag, year, alder_aar) 

 

soshjelp <- sosialhjelp %>% 

  select(lopenr1, mndutbet, year) %>% 

  filter(year >= 1998 & year <= 2014) 

 

# kobler data om sosialhjelp på data om grunnkrets  

nabolag_soshjelp <- left_join(nabolag_data, soshjelp, by = c("lopenr1", "year")) 

 

# regner ut gjennomsnittlig andel med over 6 mnd sosialhjelp, og deretter hvorvidt denne er 

over 3.kvartil 

sosialhjelp_gjsnitt <- nabolag_soshjelp %>% 

  filter(alder_aar >= 25 & alder_aar <= 62) %>% 

  mutate(mndutbet = coalesce(mndutbet, 0L), #erstatter NA med 0 

         seks_mnd = mndutbet >= 6) %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  summarise(n = n(), andel_soshjelp_6mnd = mean(seks_mnd, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_soshjelp = as.numeric(andel_soshjelp_6mnd >= 0.015228)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3. kvartil for andel_soshjelp_12mnd  

#summary(sosialhjelp_gjsnitt$andel_soshjelp_6mnd) 

 

#### INNTEKT #### 

#velge variablene jeg skal ha i det nye datasettet 

inntekt_data <- inntekt %>% 

  select(lopenr1, saminnt_2015kr, yrkinnt_2015kr, year) 

 

# Kobler data om inntekt på data om grunnkrets og setter negativ inntekt til 0 

nabolag_inntekt <- left_join(nabolag_data, inntekt_data, by = c("lopenr1", "year")) %>% 

  mutate(saminnt = case_when(saminnt_2015kr <= 0 ~ 0, saminnt_2015kr > 0 ~ 

as.numeric(saminnt_2015kr)), 

         yrkinnt = case_when(yrkinnt_2015kr <= 0 ~ 0, yrkinnt_2015kr > 0 ~ 

as.numeric(yrkinnt_2015kr))) %>% 

  replace(is.na(.), 0) %>% #Setter NA til 0 

  filter(alder_aar >= 25 & alder_aar <= 62) %>% 

  arrange(year) 

 

#Gjennomsnittlig andel av de bosatte som har  LAV inntekt og dummy for dette  

lavinntekt_gjsnitt <- nabolag_inntekt %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  mutate(inntekt_under_toG = saminnt <= 200000) %>% 

  select(nabolag, year, inntekt_under_toG) %>% 

  summarise(n = n(), inntekt_under_toG_gjsnitt = mean(inntekt_under_toG)) %>% 

  mutate(stor_andel_lavinntekt = as.numeric(inntekt_under_toG_gjsnitt >= 0.1578)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3.kvartil av inntekt_under_toG_gjsnitt 

#summary(lavinntekt_gjsnitt$inntekt_under_toG_gjsnitt) 

 

#Gjennomsnittlig inntekt per grunnkrets per år - brukes i cluster-analysen 
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inntekt_gjsnitt_data <- nabolag_inntekt %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  select(nabolag, year, saminnt) %>% 

  summarise(n = n(), inntekt_gjsnitt = mean(saminnt)) %>% 

  arrange(year) 

 

#summary(inntekt_gjsnitt_data$inntekt_gjsnitt) 

#Tredje kvartil = ca.500.000 - dette regnes som "høy inntekt" 

 

#Gjennomsnittlig andel av de bosatte som har HØY inntekt  

hoyinntekt_gjsnitt <- nabolag_inntekt %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  mutate(hoyinntekt = saminnt >= 500000) %>% 

  select(nabolag, year, hoyinntekt) %>% 

  summarise(n = n(), hoyinntekt_andel = mean(hoyinntekt, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_hoyinntekt = as.numeric(hoyinntekt_andel >= 0.44665)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3.kvartil 

#summary(hoyinntekt_gjsnitt$hoyinntekt_andel) 

 

#Kobler sammen aggregerte inntektsdata 

inntekt_aggregert <-  

  left_join(hoyinntekt_gjsnitt, inntekt_gjsnitt_data, by = c("nabolag", "year")) %>% 

  left_join(lavinntekt_gjsnitt, hoyinntekt_gjsnitt, by = c("nabolag", "year")) %>% 

  select(-n.x, -n.y) 

 

#### ARBEIDSLEDIGHET #### 

#Kobler sammen datasett(inntekt og utdanning), filtrerer på alder og år, velger relevante 

variabler 

student_arbeidsledig <- left_join(nabolag_inntekt, utdanning_lopende, by = c("lopenr1", 

"year")) %>% 

  filter(year >= 1998 & year <= 2014,  

         alder_aar >= 25 & alder_aar <= 62) %>% 

  select(lopenr1, nabolag, year, igang_NUS, saminnt, yrkinnt) 

   

#Lager variabel for student (i gang med utdanning) og arbeidsledig (ikke student og lav 

inntekt) 

arbeidsledig_data <- student_arbeidsledig %>% 

  mutate(student = !is.na(igang_NUS), 

         arbeidsledig = !student & yrkinnt < 100000) %>% 

  select(-igang_NUS, -saminnt, -yrkinnt, -student) 

   

#gjennomsnittlig andel som er arbeidsledige, og hvorvidt andelen er over 3.kvartil 

arbeidsledig_gjsnitt <- arbeidsledig_data %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  summarise(n = n(), andel_arbeidsledige = mean(arbeidsledig, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_arbeidsledige = as.numeric(andel_arbeidsledige >= 0.1864)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3.kvartil for andel arbeidsledige 

#summary(arbeidsledig_gjsnitt$andel_arbeidsledige) 

 

#### UTDANNING #### 

#Avgrenser datasettet på år, og lager en variabel for høyeste fullførte grad  

fullfortgrad <- utdanning_lopende %>% 

  filter(year >= 1998 & year <= 2014) %>% 

  select(lopenr1, year, BU_fullfort) %>% 

  mutate( 

    hoyeste_fullforte_utdanning = case_when( 

      BU_fullfort >= 0 & BU_fullfort <= 2 ~ "Grunnskole", 

      BU_fullfort >= 3 & BU_fullfort <= 5  ~ "Videregående skole", 

      BU_fullfort == 6  ~ "Kort høyere utdanning", 

      BU_fullfort == 7 | BU_fullfort == 8 ~ "Lang høyere utdanning")) %>% 

  arrange(year) 

 

# Kobler data om utdanning på data om nabolag 

nabolag_utdanning <- left_join(nabolag_data, fullfortgrad, by = c("lopenr1", "year")) %>% 

  filter(alder_aar >= 25 & alder_aar <= 62) %>% 

  arrange(year) 

 

# regner ut gjennomsnittlig andel med kun grunnskoleutdanning, og hvorvidt denne er over 

3.kvartil 

utdanning_gjsnitt <- nabolag_utdanning %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  mutate(grunnskole = hoyeste_fullforte_utdanning == "Grunnskole") %>% 
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  summarise(n = n(), andel_grunnskole = mean(grunnskole, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_lavutdanning = as.numeric(andel_grunnskole >= 0.26427)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3.kvartil for andel_grunnskole 

#summary(utdanning_gjsnitt$andel_grunnskole) 

 

#Dummy for høy utdanning - brukes i cluster-analysen  

hoyutdanning_gjsnitt <- nabolag_utdanning %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  mutate(universitet = hoyeste_fullforte_utdanning == "Lang høyere utdanning" | 

hoyeste_fullforte_utdanning == "Kort høyere utdanning") %>% 

  summarise(n = n(), andel_universitet = mean(universitet, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_hoyutdanning = as.numeric(andel_universitet >= 0.49878)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Kobler sammen aggregerte utdanningsdata 

utdanning_aggregert <-  

  left_join(utdanning_gjsnitt, hoyutdanning_gjsnitt, by = c("nabolag", "year", "n")) 

 

#### SIKTEDE #### 

#Lager et person-år datasett 

person_aar <- bosted %>% 

  select(lopenr1, year) 

 

griddata <- expand.grid(lopenr1 = unique(person_aar$lopenr1), year = 1993:2014) 

 

#Velger relevante variabler fra crime-datasettet  

crime_felonies <- crime %>% 

  select(lopenr1, year, felonies) 

 

#Kobler krim-data på person og år, erstatter NA med 0 

crime_peraar <- left_join(griddata, crime_felonies, by = c("lopenr1", "year")) %>% 

  replace(is.na(.),0) 

 

# Lage variabel for antall som har minst en siktelse siste fem år 

# Krever pakken RcppRoll 

kumulative_siktelser <- crime_peraar %>% 

  group_by(lopenr1) %>% 

  mutate(siktelser_siste_fem_aar = roll_sum(lag(felonies),5, fill=NA, align="right")) 

 

#Avgrense på årstall, lage variabel for "minst én siktelse"  

kumulative_siktelser_1998 <- kumulative_siktelser %>% 

  filter(year >= 1998 & year <= 2014) %>% 

  mutate(siktet = siktelser_siste_fem_aar >= 1) 

 

#Kobler sammen data om kriminalitet på data om nabolag 

nabolag_crime <- left_join(bosted_nabolag, kumulative_siktelser_1998, by = c("lopenr1", 

"year")) %>% 

  select(lopenr1, year, nabolag, siktelser_siste_fem_aar, siktet) 

 

#Aggregering: Andel av de bosatte med minst en siktelse (for alvorlig kriminalitet) DE SISTE 

FEM ÅRENE 

#og hvorvidt denne er over 3.kvartil  

siktelser_gjsnitt <- nabolag_crime %>% 

  group_by(nabolag, year) %>% 

  summarise(n = n(), andel_siktede = mean(siktet, na.rm = TRUE)) %>% 

  mutate(stor_andel_siktede = as.numeric(andel_siktede >= 0.03766)) %>% 

  arrange(year) 

 

#Summary og 3.kvartil for andel_siktede 

#summary(siktelser_gjsnitt$andel_siktede) 

 

#### KOBLE SAMMEN DATASETT #### 

## KEY ER LOPENR1 OG YEAR ## 

# Kobler på ett datasett om gangen 

aggregerte_data1 <-  

  left_join(ikkevestlig_gjsnitt, sosialhjelp_gjsnitt, by = c("nabolag", "year")) 

 

aggregerte_data2 <-  

  left_join(aggregerte_data1, inntekt_aggregert, by = c("nabolag", "year")) 

 

aggregerte_data3 <-  

  left_join(aggregerte_data2, arbeidsledig_gjsnitt, by = c("nabolag", "year")) 

 

aggregerte_data4 <- 
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  left_join(aggregerte_data3, utdanning_aggregert, by = c("nabolag", "year")) 

 

aggregerte_data5 <-  

  left_join(aggregerte_data4, siktelser_gjsnitt, by = c("nabolag", "year")) 

 

aggregerte_data_nabolag <- aggregerte_data5 %>% 

  select(-n.x, -n.x.x, -n.x.x.x, -n.y, -n.y.y, -n.y.y.y) 

 

#### TELLE ANTALL SOSIALE PROBLEMER #### 

sosiale_problemer <- aggregerte_data_nabolag %>% 

  mutate(antall_sosiale_problemer = stor_andel_soshjelp + stor_andel_lavinntekt + 

stor_andel_arbeidsledige +  

           stor_andel_lavutdanning + stor_andel_siktede) %>% 

  arrange(desc(antall_sosiale_problemer)) 

 

#Lagre datasettet som csv 

#write_csv(sosiale_problemer, path = "./data/sosiale_problemer.csv") 

 

 

#### CLUSTER-ANALYSE #### 

 

#Gjøre om datasettet til wide-format  

nystruktur <- sosiale_problemer %>% 

  select(nabolag, year, inntekt_gjsnitt, andel_ikkevestligeinv, andel_soshjelp_6mnd, 

         andel_arbeidsledige, andel_grunnskole, andel_universitet, andel_siktede) %>% 

#variablene som beholdes  

  gather(variable, verdier, -nabolag, -year) %>% #vrenge alt "nedover" 

  mutate(comb = paste0(variable, "_", year)) %>% 

  select(-year, -variable) %>% 

  spread(key = comb, value = verdier) 

 

#Forberede datasettet til cluster-analyse  

#Gjør om datasettet til data.frame  

nystruktur <- data.frame(nystruktur) 

 

#Gjør om til S4-stuktur  

cldprob <- cld3d(nystruktur, timeInData = list(arbeidsledige = 2:18,  

                                               lav_utdanning = 19:35,  

                                               #innvandringsbakgrunn = 36:52, (ikke med) 

                                               siktede = 53:69, 

                                               sosialhjelp = 70:86, 

                                               hoy_utdanning = 87:103, 

                                               inntekt = 104:120 

                                               )) 

 

#Standardisere data rundt 0. "Global normalization". Trekker fra gjennomsnitt og deler på 

standardavvik.  

scale(cldprob, center = TRUE, scale = TRUE) 

 

#clustering 

kml3d(cldprob) 

 

#Plot 

#X11() 

#choice(cldprob) 

 

#Henter ut clustre og lager en ny variabel  

nystruktur$cluster <- getClusters(cldprob, 3) 

 

#Velger nabolag og cluster fra wide-datasettet  

nabolag_cluster <- nystruktur %>% 

  select(nabolag, cluster) 

 

#Kobler dette på datasettet med de aggregerte dataene 

sosiale_problemer_c <- left_join(sosiale_problemer, nabolag_cluster, by = c("nabolag")) 

 

## KONTROLL FOR SOSIAL BAKGRUNN ## 

#Brukes som kontrollvariabler i fødselsåret. Kohortene 1992-1996. 

 

foreldre_egenskaper <- data.table::fread("./data/foreldreEgenskaper.csv") 

 

foreldreinntekt_kpi <- data.table::fread("./data/foreldreinntekt_kpi.csv") 

 

#### INNTEKT #### 

#Inntekt5 er inntekten oppsummert for de siste 5 årene før fødselsåret. Basert på 

pensjonsinntekt. 
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#Alle inntektsvariablene er justert etter kpi for 1996.  

#Lager ny variabel for mor og fars samlede inntekt (oppsummert for 5 år før fødselsåret)  

foreldreinntekt_sum <- foreldreinntekt_kpi %>% 

  mutate(samlet_inntekt5 = mor_inntekt5_2015kr + far_inntekt5_2015kr) %>% 

  replace(is.na(.), 0) %>% #Setter NA til 0 

  select(lopenr1, samlet_inntekt5, mor_inntekt5_2015kr, far_inntekt5_2015kr) 

 

#Lage inntektskategorier forå muliggjøre ikke-lineær sammenheng  

foreldre_inntekt_kat <- foreldreinntekt_sum %>% 

  mutate( 

    samletinntekt_sum = case_when( 

      samlet_inntekt5 <= 500000 ~ "Under 500.000 kr", 

      samlet_inntekt5 > 500000 & samlet_inntekt5 <= 1000000  ~ "Mellom 500.000 og 1 mill kr", 

      samlet_inntekt5 > 1000000 & samlet_inntekt5 <= 2000000  ~ "Mellom 1 mill og 2 mill kr", 

      samlet_inntekt5 > 2000000 & samlet_inntekt5 <= 3000000 ~ "Mellom 2 og 3 mill kr", 

      samlet_inntekt5 > 3000000 & samlet_inntekt5 <= 4000000 ~ "Mellom 3 og 4 mill kr", 

      samlet_inntekt5 > 400000 ~ "Over 4 mill kr")) 

 

#Endre rekkefølgen på kategoriene  

foreldre_inntekt_kat$samletinntekt_sum <- factor(foreldre_inntekt_kat$samletinntekt_sum,  

                                                 levels = c("Under 500.000 kr", "Mellom 

500.000 og 1 mill kr",  

                                                            "Mellom 1 mill og 2 mill kr", 

"Mellom 2 og 3 mill kr", 

                                                            "Mellom 3 og 4 mill kr", "Over 4 

mill kr")) 

 

##### UTDANNING #### 

 

#Velger variablene om utdanning og lager kategorier for de ulike utdanningskodene 

#Lager dummy for høy/lav utdanning for mor og far. 

foreldre_utdanning <- foreldre_egenskaper %>% 

  select(lopenr1, mor_BU_fullfort, far_BU_fullfort, mor_igang_NUS, far_igang_NUS) %>% 

  mutate( 

    mor_fullfortgrad = case_when( 

      mor_BU_fullfort >= 0 & mor_BU_fullfort <= 2 ~ "Grunnskole", 

      mor_BU_fullfort >= 3 & mor_BU_fullfort <= 5  ~ "Videregående skole", 

      mor_BU_fullfort == 6  ~ "Kort høyere utdanning", 

      mor_BU_fullfort == 7 | mor_BU_fullfort == 8 ~ "Lang høyere utdanning"), 

    far_fullfortgrad = case_when( 

      far_BU_fullfort >= 0 & far_BU_fullfort <= 2 ~ "Grunnskole", 

      far_BU_fullfort >= 3 & far_BU_fullfort <= 5  ~ "Videregående skole", 

      far_BU_fullfort == 6  ~ "Kort høyere utdanning", 

      far_BU_fullfort == 7 | far_BU_fullfort == 8 ~ "Lang høyere utdanning"), 

    mor_universitet = as.numeric(mor_fullfortgrad == "Kort høyere utdanning" | 

mor_fullfortgrad == "Lang høyere utdanning"), 

    mor_grunnskole = as.numeric(mor_fullfortgrad == "Grunnskole"), 

    far_universitet = as.numeric(far_fullfortgrad == "Kort høyere utdanning" | 

far_fullfortgrad == "Lang høyere utdanning"), 

    far_grunnskole = as.numeric(far_fullfortgrad == "Grunnskole") 

    ) 

 

#velger den høyeste fullførte utdanning av mor eller far  

foreldre_hoyest_utd <- foreldre_utdanning %>% 

  mutate(hoyestutd = pmax(mor_BU_fullfort, far_BU_fullfort), 

         hoyestutd_kat = case_when( 

           hoyestutd >= 0 & hoyestutd <= 2 ~ "Grunnskole", 

           hoyestutd >= 3 & hoyestutd <= 5  ~ "Videregående skole", 

           hoyestutd == 6  ~ "Kort høyere utdanning", 

           hoyestutd == 7 | hoyestutd == 8 ~ "Lang høyere utdanning")) 

 

foreldre_hoyest_utd <- foreldre_hoyest_utd %>% 

  select(-hoyestutd, -mor_BU_fullfort, -far_BU_fullfort, -mor_igang_NUS, -far_igang_NUS) 

          

#Endre rekkefølgen på kategoriene  

foreldre_hoyest_utd$hoyestutd_kat <- factor(foreldre_hoyest_utd$hoyestutd_kat,  

                                               levels = c("Grunnskole", "Videregående skole",  

                                                          "Kort høyere utdanning", "Lang 

høyere utdanning")) 

#### ARBEIDSLEDIGHET #### 

#Lager dummy for student (mor eller far) 

foreldre_student <- foreldre_utdanning %>% 

  select(lopenr1, mor_igang_NUS, far_igang_NUS) %>% 

  mutate(mor_student = as.numeric(!is.na(mor_igang_NUS)), 

         far_student = as.numeric(!is.na(far_igang_NUS))) 
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# Koble sammen datasett(inntekt, student) og lage variabel for arbeidsledige (mor eller far) 

foreldre_arbeidsledig <- left_join(foreldreinntekt_sum, foreldre_student, by = c("lopenr1")) 

%>% 

   mutate(mor_arbeidsledig = as.numeric(!mor_student &  mor_inntekt5_2015kr < 100000), 

         far_arbeidsledig = as.numeric(!far_student & far_inntekt5_2015kr < 100000), 

         minst_en_arbeidsledig = as.numeric(mor_arbeidsledig == 1 | far_arbeidsledig == 1), 

         begge_arbeidsledige = as.numeric(mor_arbeidsledig == 1 & far_arbeidsledig == 1)) %>% 

  select(lopenr1, mor_arbeidsledig, far_arbeidsledig, minst_en_arbeidsledig, 

begge_arbeidsledige) 

 

#### SOSIALHJELP #### 

foreldre_soshjelp <- foreldre_egenskaper %>% 

  select(lopenr1, mor_mndutbet, far_mndutbet) %>% 

  replace(is.na(.), 0) %>% #Setter NA til 0 

  mutate(foreldre_sosialhjelp = as.factor(case_when( 

           mor_mndutbet == 0 & far_mndutbet == 0  ~ "Ikke mottak", 

           mor_mndutbet > 0 & mor_mndutbet < 6 | far_mndutbet > 0 & far_mndutbet < 6  ~ "Noe 

mottak", 

           mor_mndutbet >= 6 & mor_mndutbet < 12 | far_mndutbet >= 6 & far_mndutbet < 12  ~ 

"Mottak minst 6 måneder", 

           mor_mndutbet >= 12 | far_mndutbet >= 12 ~ "Mottak minst 12 måneder"))) 

 

#Endre rekkefølgen på kategoriene  

foreldre_soshjelp$foreldre_sosialhjelp <- factor(foreldre_soshjelp$foreldre_sosialhjelp,  

                                            levels = c("Ikke mottak", "Noe mottak",  

                                                       "Mottak minst 6 måneder", "Mottak minst 

12 måneder")) 

 

#Koble sammen datasettene 

sosial_bakgrunn <- foreldre_inntekt_kat %>%  

  left_join(foreldre_hoyest_utd, by = c("lopenr1")) %>% 

  left_join(foreldre_arbeidsledig, by = c("lopenr1")) %>% 

  left_join(foreldre_soshjelp, by = c("lopenr1")) %>% 

  select(lopenr1, samletinntekt_sum, hoyestutd_kat, minst_en_arbeidsledig, 

foreldre_sosialhjelp) 

 

 

#### REGRESJONSANALYSE #### 

 

#### LAGE DATASETTET #### 

#Velger variablene fra 2004, lager variabel for alder og innvandringsbakgrunn  

var2004 <- bosted %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  select(lopenr1, year, grunnkrets, kjoenn, foedselsaar, worldpart) %>% 

  mutate(alder_aar = year - foedselsaar, 

         worldpart = na_if(worldpart, "Undefined"), 

         ikke_vestlig = as.numeric(worldpart == "Asia" |  

                                     worldpart == "Africa" |  

                                     worldpart == "Latin America")) %>% 

  select(-worldpart) 

 

var2004_nabolag <- var2004 %>% 

  mutate(delomraade = str_sub(grunnkrets, 1, 6)) %>% #lage variabel for delområde 

  group_by(grunnkrets, year) %>% 

  mutate(antall = n()) %>% #telle antall bosatte i hver grunnkrets per år 

  group_by(grunnkrets) %>% 

  mutate(gjsnitt = mean(antall)) %>% #lage variabel for gjsnittlig antall bosatte over tid for 

hver grunnkrets 

  ungroup() %>% 

  mutate(nabolag = case_when( 

    gjsnitt >= 200 ~ as.character(grunnkrets),  

    gjsnitt <= 200 ~ as.character(delomraade))) %>% 

  select(lopenr1, nabolag, kjoenn, alder_aar, ikke_vestlig) 

 

#Velger utfallsvariabelen fra 2014 

var2014 <- crime %>% 

  filter(year >= 2004 & year <= 2014) %>% 

  select(lopenr1, year, felonies) %>% 

  replace(is.na(.), 0) %>% #Setter NA til 0 

  group_by(lopenr1) %>% 

  mutate(kum_siktelser = cumsum(felonies)) %>%  #Kumulative siktelser i perioden 2004-2014 (8 

til 18 år) 

  filter(year == 2014) 

 

#Kobler datasettene sammen, lager utfallsvariabelen om siktelser  

regresjon_df <- left_join(var2004_nabolag, var2014, by = c("lopenr1")) %>% 
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  replace(is.na(.), 0) %>% #Setter NA til 0 

  mutate(minst_en_siktelse = as.numeric(kum_siktelser >= 1)) %>% 

  select(-year, -felonies) 

 

#Aggregerte data om nabolag i år 2004, velger relevante variabler 

aggregert_2004 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  select(nabolag, andel_ikkevestligeinv, andel_soshjelp_6mnd, inntekt_under_toG_gjsnitt,  

         andel_arbeidsledige, andel_grunnskole, andel_siktede, antall_sosiale_problemer, 

cluster) 

 

#Kobler aggregerte data på individdata og lager dummyvariabler for kjønn og cluster  

individ_nabolag <- left_join(regresjon_df, aggregert_2004, by = c("nabolag")) %>% 

  mutate(kjoenn = recode(kjoenn, `1` = 0, `2` = 1)) 

   

#Avgrenser på alder, kobler på data om foreldre 

individ_ungdom <- individ_nabolag %>% 

  filter(alder_aar >= 8 & alder_aar <= 12) %>% 

  left_join(sosial_bakgrunn, by = c("lopenr1")) 

 

## REGRESJONSANALYSE ## 

 

#### FORKLARINGSVARIABEL: ANTALL SOSIALE PROBLEMER #### 

#null-modell (definerer nivåene): avhengig variabel ~ definerer konstantleddet + ("random 

predictors"|gruppenivå) 

m11 <- lmer(minst_en_siktelse ~ 1 + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#med forklaringsvariabelen (random intercept indikert med 1, fixed predictor/slope - effekten 

varierer ikke mellom gruppene) 

m12 <- lmer(minst_en_siktelse ~ as.factor(antall_sosiale_problemer) + (1 | nabolag), 

data=individ_ungdom) 

 

#med kontrollvariabler 

m13 <- lmer(minst_en_siktelse ~ as.factor(antall_sosiale_problemer) + kjoenn + ikke_vestlig +  

              relevel(as.factor(samletinntekt_sum), ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  

              hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = 

"Ikke mottak") + 

              (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#med interaksjonsledd 

m14 <- lmer(minst_en_siktelse ~ as.factor(antall_sosiale_problemer) + kjoenn + ikke_vestlig +  

             relevel(as.factor(samletinntekt_sum), ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  

             hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = "Ikke 

mottak") + 

             ikke_vestlig:foreldre_sosialhjelp + ikke_vestlig:hoyestutd_kat + 

#Interaksjonsledd 

             (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#TABELL 8 - skrive ut tabellen som kan åpnes i word 

stargazer(m11, m12, m13, m14, type="html", 

          out="./resultater/reg_antall_problemer.htm") 

 

#R2 - forklart varians 

r.squaredGLMM(m14)  

 

#### FORKLARINGSVARIABEL: CLUSTER #### 

#null-modell 

m21 <- lmer(minst_en_siktelse ~ 1 + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#lineær flernivå 

m22 <- lmer(minst_en_siktelse ~ relevel(as.factor(cluster), ref = "A") + (1 | nabolag), 

data=individ_ungdom) 

 

#med kontrollvar. 

m23 <- lmer(minst_en_siktelse ~ relevel(as.factor(cluster), ref = "A") + kjoenn + ikke_vestlig 

+  

              relevel(as.factor(samletinntekt_sum), ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  

              hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = 

"Ikke mottak") +  

              (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#med interaksjonsledd 

m24 <- lmer(minst_en_siktelse ~ relevel(as.factor(cluster), ref = "A") + kjoenn + ikke_vestlig 

+  

              relevel(as.factor(samletinntekt_sum), ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  
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              hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = 

"Ikke mottak") +  

              ikke_vestlig:foreldre_sosialhjelp + ikke_vestlig:hoyestutd_kat + 

#Interaksjonsledd 

              (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#TABELL 9 - skrive ut tabellen som kan åpnes i word 

stargazer(m21, m22, m23, m24, type="html", 

          out="./resultater/reg_cluster.htm") 

#R2 

r.squaredGLMM(m24)  

 

#### FORKLARINGSVARIABEL: AGGREGERTE TALL DIREKTE #### 

#Bivariate analyser 

m31 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_ikkevestligeinv + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

m32 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_soshjelp_6mnd + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

m33 <- lmer(minst_en_siktelse ~ inntekt_under_toG_gjsnitt + (1 | nabolag), 

data=individ_ungdom) 

 

m34 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_arbeidsledige + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

m35 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_grunnskole + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

m36 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_siktede + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

m37 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_ikkevestligeinv + andel_soshjelp_6mnd + 

             inntekt_under_toG_gjsnitt + andel_arbeidsledige + andel_grunnskole + 

             andel_siktede + (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#med kontroll 

m38 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_ikkevestligeinv + andel_soshjelp_6mnd + 

              inntekt_under_toG_gjsnitt + andel_arbeidsledige + andel_grunnskole + 

              andel_siktede + kjoenn + ikke_vestlig + relevel(as.factor(samletinntekt_sum), 

ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  

              hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = 

"Ikke mottak") +  

              (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#med interaksjonsledd 

m39 <- lmer(minst_en_siktelse ~ andel_ikkevestligeinv + andel_soshjelp_6mnd + 

              inntekt_under_toG_gjsnitt + andel_arbeidsledige + andel_grunnskole + 

              andel_siktede + kjoenn + ikke_vestlig + relevel(as.factor(samletinntekt_sum), 

ref = "Mellom 2 og 3 mill kr") +  

              hoyestutd_kat + minst_en_arbeidsledig + relevel(foreldre_sosialhjelp, ref = 

"Ikke mottak") +  

              ikke_vestlig:foreldre_sosialhjelp + ikke_vestlig:hoyestutd_kat + 

#Interaksjonsledd 

              (1 | nabolag), data=individ_ungdom) 

 

#TABELL 10 - skrive ut tabellen som kan åpnes i word 

stargazer(m31, m32, m33, m34, m35, m36, m37, m38, m39, type="html", 

          out="./resultater/reg_bivariate_analyser.htm") 

 

#R2 

r.squaredGLMM(m38) 

r.squaredGLMM(m39)  

 

#Sjekke med logistisk regresjon 

#m03 <- glm(minst_en_siktelse ~ antall_sosiale_problemer + kjoenn + ikke_vestlig, family = 

binomial(link='logit'), data = individ_ungdom) 

 

#Marginaleffekter - bruker pakken ggeffects 

#Prediksjoner av m03 (logistisk regresjon) 

#me03 <- ggpredict(m03, terms = "antall_sosiale_problemer", type = "re") 

#plot(me03) 

 

 

 

### LAGE KART #### 

 

load("N:/data/durable/student/stinenik/data/nabolag_shp.RData") 

load("N:/data/durable/student/stinenik/data/oslo_shp.RData") 

 

#Datasett for kartdata  
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nabolag.df <- tidy(nabolag.shp, region="ID")  

names(nabolag.df)[1:2] <- c("x", "y") 

head(nabolag.df) 

 

oslo.df <- tidy(oslo.shp, region="poly_id")  

 

#Markører for byer  

byer <- data.frame( 

  x = c(279492.7, 249855.9, 265884.1, 253991.4, 287433.3),  

  y = c(6653204, 6647713, 6627636, 6622307, 6674312), 

  navn = c("Lillestrøm", "Sandvika", "Ski", "Drøbak", "Jessheim")) 

 

#Plotte tomt kart 

ggplot()+ 

  geom_polygon(data = nabolag.df, aes(x=x, y=y, group=group), fill=NA, col="gray") + 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group)) + 

  geom_point(data = byer, aes(x=x, y=y)) + 

  geom_text(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 4, vjust = -1) + 

  coord_equal()+ 

  theme_map() 

 

#### KOBLE PÅ INDIKATORER #### 

#Filtrere på år 

sosiale_problemer_2014 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) 

 

sosiale_problemer_2004 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) 

 

sosiale_problemer_1998 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 1998) 

 

# Kobler indikatorene om sosale problemer på kartdata  

kart_sosiale_problemer_2014 <- left_join(nabolag.df, sosiale_problemer_2014, by=c("id" = 

"nabolag")) 

 

kart_sosiale_problemer_2004 <- left_join(nabolag.df, sosiale_problemer_2004, by=c("id" = 

"nabolag")) 

 

kart_sosiale_problemer_1998 <- left_join(nabolag.df, sosiale_problemer_1998, by=c("id" = 

"nabolag")) 

 

#### CLUSTER/NABOLAGSTYPER PÅ KARTET #### 

kart_cluster2014 <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

cluster), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void() + 

  ggtitle("Fordeling av nabolagstyper") + 

  scale_fill_brewer(palette = "Blues", na.value="grey") #+ 

 

#### ANTALL SOSIALE PROBLEMER PÅ KARTET #### 

#Plot 2014 

sosprob_2014 <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

antall_sosiale_problemer), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_distiller(palette = "Blues", na.value="grey", direction = 1)+ 

  labs(fill = "Antall sosiale problemer")+ 

  theme(legend.position="none") 

 

#Plot 2004 

sosprob_2004 <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2004, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

antall_sosiale_problemer), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 
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  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_distiller(palette = "Blues", na.value="grey", direction = 1)+ 

  labs(fill = "Antall sosiale problemer")+ 

  theme(legend.position="none") 

 

#Plot 1998 

sosprob_1998 <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_1998, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

antall_sosiale_problemer), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_distiller(palette = "Blues", na.value="grey", direction = 1)+ 

  labs(fill = "Antall sosiale problemer")+ 

  theme(legend.position="none") 

 

#Samle 2004 og 2014 i én figur  

felles_plot <- plot_grid(sosprob_1998, sosprob_2004, sosprob_2014, 

          align = 'vh', 

          labels = c('1998', '2004', '2014'), 

          hjust = -1, 

          nrow = 1 

          ) 

 

# lage en legend som er horisontal 

legend <- get_legend( 

  sosprob_2014 +  

    guides(color = guide_legend(nrow = 1)) + 

    theme(legend.position = "bottom")) 

 

# kobler legend til de samlede figurene, og gir den 10 % av høyden til et plot (via 

rel_heights) 

plot_grid(felles_plot, legend, ncol = 1, rel_heights = c(1, .1)) 

 

#### NABOLAG MED ANDEL OVER 3.KVARTIL #### 

kart_innv <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_ikkevestligeinv))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  theme(legend.position = "none") 

 

kart_soshjelp <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_soshjelp))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  theme(legend.position = "none") 

 

kart_inntekt <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_lavinntekt))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  theme(legend.position = "none") 



137 

 

 

kart_arb <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_arbeidsledige))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  theme(legend.position = "none") 

 

kart_utd <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_lavutdanning))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  theme(legend.position = "none") 

 

kart_siktede <- ggplot()+ 

  geom_polygon(data = kart_sosiale_problemer_2014, aes(x = x, y = y, group = id, fill = 

(as.factor(stor_andel_siktede))), colour ="grey40", size = 0.0001)+ 

  geom_polygon(data = oslo.df, aes(x=long, y=lat, group=group), colour = "grey40", fill = 

"grey80", size = 0.0001) + 

  geom_label(data = byer, aes(x=x, y=y, label = navn), size = 3, alpha = 0.5) + 

  coord_equal()+ 

  theme_minimal()+ 

  theme_void()+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Paired", na.value="grey", direction = 1)+ 

  labs(fill = "Andel over tredje kvartil i fordelingen")+ 

  theme(legend.position = "none") 

 

#lager horisontal legend 

legend_kvartil <- get_legend( 

  kart_siktede +  

    guides(color = guide_legend(nrow = 1)) + 

    theme(legend.position = "bottom")) 

 

#Kobler sammen to og to figurer  

inntekt_utd <- plot_grid(kart_inntekt, kart_utd, labels = c('Lav inntekt i 2014', 'Lav 

utdanning i 2014')) 

 

arb_shj <- plot_grid(kart_arb, kart_soshjelp, labels = c('Arbeidsledighet i 2014', 

'Sosialhjelpsmottakere i 2014')) 

 

sikt_innv <- plot_grid(kart_siktede, kart_innv, labels = c('Andel siktede i 2014', 

'Innvandrerandel i 2014')) 

 

# kobler på den horisontale legenden under, 10 % av høyden via rel_heights  

plot_grid(inntekt_utd, legend_kvartil, ncol = 1, rel_heights = c(1, .1)) 

plot_grid(arb_shj, legend_kvartil, ncol = 1, rel_heights = c(1, .1)) 

plot_grid(sikt_innv, legend_kvartil, ncol = 1, rel_heights = c(1, .1)) 

 

## TABELLER ## 

 

#### TABELL 1: DE SOSIALE INDIKATORENE - desktiptiv statistikk #### 

### 2014 ### 

tabell_aggregert2014 <- sosiale_problemer %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  select(nabolag, andel_ikkevestligeinv, andel_soshjelp_6mnd, inntekt_under_toG_gjsnitt, 

hoyinntekt_andel, 

         andel_arbeidsledige, andel_grunnskole, andel_universitet, andel_siktede) 

 

#Må være data.frame  

tabell_aggregert2014 <- data.frame(tabell_aggregert2014) 

 

#Skrive ut tabellen som kan leses i word  

stargazer(tabell_aggregert2014, type = "html", title="Deskriptiv statistikk", digits=2, 

out="./resultater/deskriptiv_statistikk_aggregertedata2014.htm") 
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#### TABELL 2: CLUSTER/NABOLAGSTYPER #### 

summary(sosiale_problemer_c$cluster) 

 

## 2014 ## 

#Gjennomsnittlig andel innvandrere i hver nabolagstype 

c_innv <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_innv2014 = mean(andel_ikkevestligeinv, na.rm = TRUE)) 

 

#Sosialhjelp 

c_soshjelp <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_soshjelp2014 = mean(andel_soshjelp_6mnd, na.rm = TRUE)) 

 

#Lav inntekt 

c_innt <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_lavinntekt2014 = mean(inntekt_under_toG_gjsnitt, na.rm = TRUE)) 

 

#HØY inntekt 

c_hoyinnt <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_hoyinntekt2014 = mean(hoyinntekt_andel, na.rm = TRUE)) 

 

#Arbeidsledighet 

c_arb <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_arbeidsledige2014 = mean(andel_arbeidsledige, na.rm = TRUE)) 

 

#Lav utdanning 

c_utd <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_grunnskole2014 = mean(andel_grunnskole, na.rm = TRUE)) 

 

#HØY utdanning 

c_hoyutd <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_universitet2014 = mean(andel_universitet, na.rm = TRUE)) 

 

#Siktede 

c_sikt <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_siktede2014 = mean(andel_siktede, na.rm = TRUE)) 

 

#Samle alt i én tabell for 2014 

c_2014 <- c_innv %>% 

  left_join(c_soshjelp, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_innt, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_arb, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_utd, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_sikt, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_hoyinnt, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_hoyutd, by = c("cluster", "n")) 

 

## 2004 ## 

#Gjennomsnittlig andel innvandrere i hver nabolagstype 

c_innv2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_innv2004 = mean(andel_ikkevestligeinv, na.rm = TRUE)) 

 

#Sosialhjelp 

c_soshjelp2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_soshjelp2004 = mean(andel_soshjelp_6mnd, na.rm = TRUE)) 

 

#Lav inntekt 
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c_innt2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_lavinntekt2004 = mean(inntekt_under_toG_gjsnitt, na.rm = TRUE)) 

 

#HØY inntekt 

c_hoyinnt2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_hoyinntekt2004 = mean(hoyinntekt_andel, na.rm = TRUE)) 

 

#Arbeidsledighet 

c_arb2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_arbeidsledige2004 = mean(andel_arbeidsledige, na.rm = TRUE)) 

 

#Lav utdanning 

c_utd2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_grunnskole2004 = mean(andel_grunnskole, na.rm = TRUE)) 

 

#HØY utdanning 

c_hoyutd2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_universitet2004 = mean(andel_universitet, na.rm = TRUE)) 

 

#Siktede 

c_sikt2 <- sosiale_problemer_c %>% 

  filter(year == 2004) %>% 

  group_by(cluster) %>% 

  summarise(n=n(), gjsnitt_siktede2004 = mean(andel_siktede, na.rm = TRUE)) 

 

#Samle alt i én tabell for 2004 

c_2004 <- c_innv2 %>% 

  left_join(c_soshjelp2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_innt2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_arb2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_utd2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_sikt2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_hoyinnt2, by = c("cluster", "n")) %>% 

  left_join(c_hoyutd2, by = c("cluster", "n")) 

 

cluster_tabell <- left_join(c_2004, c_2014, by = c("cluster")) 

 

#Skrive ut resultatene til tekstfil - endre i excel, lime inn i word  

#write.table(cluster_tabell, file = "./resultater/cluster_tabell_3grp_gjsnitt.txt") 

 

#### TABELL 3: ANTALL SOSIALE PROBLEMER #### 

#telle hvor mange nabolag som har 0-5 problemer 

#Bytt ut årstallet med 1998, 2004 og 2014 - lag tabellen manuelt i word (kunne nok brukt 

tables-pakken) 

tabell_prob <- sosiale_problemer %>% 

  filter(year == 2014) 

 

tabell_prob %>% 

  group_by(antall_sosiale_problemer) %>% 

  count() 

 

antprob <- table(tabell_prob$antall_sosiale_problemer) 

prop.table(antprob) 

 

sosiale_problemer %>% 

  filter(year == 2014) %>% 

  group_by(year) %>% 

  count() 

 

#### TABELL 4 og 5: DESKRIPTIV STATISTIKK AV UTVALGET - regresjon #### 

#Finne andeler for dummy-variablene og kategoriske variabler  

 

tab1 <- table(individ_ungdom$minst_en_siktelse) 

prop.table(tab1) 

 

tab2 <- table(individ_ungdom$antall_sosiale_problemer) 



140 

 

prop.table(tab2) 

 

tab3 <- table(individ_ungdom$cluster) 

prop.table(tab3) 

 

tab4 <- table(individ_ungdom$kjoenn) 

prop.table(tab4) 

 

tab5 <- table(individ_ungdom$ikke_vestlig) 

prop.table(tab5) 

 

#Deskriptiv statistikk - tabell med de øvrige variablene (må kombineres med det over i 

word/excel) 

tabell_aggregerte_reg <- individ_ungdom %>% 

  select(andel_ikkevestligeinv, andel_soshjelp_6mnd, inntekt_under_toG_gjsnitt, 

         andel_arbeidsledige, andel_grunnskole, andel_siktede) 

 

#Må være data.frame  

tabell_aggregerte_reg <- data.frame(tabell_aggregerte_reg) 

 

#Deskriptiv statistikk (åpne i word, kombinere med desktiptiv statistikk for de kategoriske 

var.) 

#stargazer(tabell_aggregerte_reg, type = "html", title="Deskriptiv statistikk", digits=3, 

out="./resultater/deskriptiv_statistikk_reg.htm") 

 

#### TABELL 6: Korrelasjonsmatrise #### 

 

korr_individ_ungdom <- individ_ungdom %>% 

  select(andel_ikkevestligeinv, andel_soshjelp_6mnd, inntekt_under_toG_gjsnitt, 

andel_arbeidsledige, andel_grunnskole, andel_siktede) 

 

korrelasjonsmatrise <- cor(korr_individ_ungdom, use = "complete.obs") 

 

write.table(korrelasjonsmatrise, file = "./resultater/korrelasjonsmatrise.txt") 

 

#### TABELL 7: FORELDREEGENSKAPER - deskriptiv statistikk av utvalget #### 

## DUMMY-VARIABLER ## 

#Må settes sammen i word.  

#INNTEKT 

tab_innt_ant <- table(sosial_bakgrunn$samletinntekt_sum, useNA="always") #Antall obs i hver 

kategori 

tab_innt_ant_df <- data.frame(tab_innt_ant)                              #må være dataframe  

 

tab_innt_pr <- prop.table(tab_innt_ant)                                  #Prosentandel i hver 

kategori  

tab_innt_pr_df <- data.frame(tab_innt_pr)                                #Må være dataframe 

 

#Kobler sammen tabellene, endrer navn på variablene  

tab_innt_kat <- left_join(tab_innt_ant_df, tab_innt_pr_df, by = c("Var1")) %>%  

  rename("Samlet inntekt (mor og far)" = "Var1", "N" = "Freq.x", "Andel" = "Freq.y") 

 

#Skrive ut resultatene til tekstfil - endre i excel, lime inn i word  

write.table(tab_innt_kat, file = "./resultater/tab_innt_kat.txt") 

 

#FORELDRENES HØYESTE UTDANNING (MOR ELLER FAR) 

tab_hoyestutd_ant <- table(sosial_bakgrunn$hoyestutd_kat, useNA="always") 

tab_hoyestutd_ant_df <- data.frame(tab_hoyestutd_ant) 

 

tab_hoyestutd_pr <- prop.table(tab_hoyestutd_ant) 

tab_hoyestutd_pr_df <- data.frame(tab_hoyestutd_pr) 

 

tab_hoyestutd <- left_join(tab_hoyestutd_ant_df, tab_hoyestutd_pr_df, by = c("Var1")) %>% 

  rename("Høyeste utdanning (mor eller far)" = "Var1", "N" = "Freq.x", "Andel" = "Freq.y") 

 

write.table(tab_hoyestutd, file = "./resultater/tab_hoyestutd.txt") 

 

#MINST EN ARBEIDSLEDIG FORELDER 

tab_arbledig_ant <- table(sosial_bakgrunn$minst_en_arbeidsledig, useNA="always") 

tab_arbledig_ant_df <- data.frame(tab_arbledig_ant) 

 

tab_arbledig_pr <- prop.table(tab_arbledig_ant) 

tab_arbledig_pr_df <- data.frame(tab_arbledig_pr) 

 

tab_arbledig <- left_join(tab_arbledig_ant_df, tab_arbledig_pr_df, by = c("Var1")) %>% 

  rename("Minst én av foreldrene var arbeidsledig" = "Var1", "N" = "Freq.x", "Andel" = 

"Freq.y") 
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write.table(tab_arbledig, file = "./resultater/tab_arbledig.txt") 

 

#MINST EN FORELDER MED SOSIALHJELP 

tab_shj_ant <- table(sosial_bakgrunn$foreldre_sosialhjelp, useNA="always") 

tab_shj_ant_df <- data.frame(tab_shj_ant) 

 

tab_shj_pr <- prop.table(tab_shj_ant) 

tab_shj_pr_df <- data.frame(tab_shj_pr) 

 

tab_shj_kort <- left_join(tab_shj_ant_df, tab_shj_pr_df, by = c("Var1")) %>% 

  rename("Foreldrenes mottak av sosialhjelp" = "Var1", "N" = "Freq.x", "Andel" = "Freq.y") 

 

write.table(tab_shj_kort, file = "./resultater/tab_shj.txt") 

 

## FIGURER ## 

 

#### HISTOGRAM OVER FORDELINGEN #### 

## INNTEKT ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig inntekt under 200.000 kr  

hist_innt <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, 

aes(tabell_aggregert2014$inntekt_under_toG_gjsnitt)) + 

  geom_histogram(bins = 30, 

                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## UTDANNING ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig andel med lav utdanning 

hist_utd <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, aes(tabell_aggregert2014$andel_grunnskole)) + 

  geom_histogram(bins = 30,  

                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## SOSIALHJELP ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig andel med sosialhjelp 6 mnd 

hist_shj <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, aes(tabell_aggregert2014$andel_soshjelp_6mnd)) 

+ 

  geom_histogram(bins = 30,  

                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## ARBEIDSLEDIGE ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig arbeidsledige 

hist_arb <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, aes(tabell_aggregert2014$andel_arbeidsledige)) 

+ 

  geom_histogram(bins = 30,  

                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## SIKTEDE ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig andel siktede  

hist_siktede <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, aes(tabell_aggregert2014$andel_siktede)) + 

  geom_histogram(bins = 30,  

                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## INNVANDRERANDEL ## 

#Histogram over fordelingen av gjennomsnittlig innvandrerandel  

hist_innv <- ggplot(data = tabell_aggregert2014, 

aes(tabell_aggregert2014$andel_ikkevestligeinv)) + 

  geom_histogram(bins = 30,  
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                 col="black",  

                 fill="#0099FF",  

                 alpha = .2) +  

  labs(title="", x="Gjennomsnittlig andel i 2014", y="Antall nabolag")+ 

  theme_minimal() 

 

## Samle figurene ## 

plot_grid(hist_innt, hist_utd, labels = c('Lav inntekt', 'Lav utdanning')) 

plot_grid(hist_shj, hist_arb, labels = c('Sosialhjelpsmottakere', 'Arbeidsledige')) 

plot_grid(hist_siktede, hist_innv, labels = c('Siktede', 'Innvandrere')) 

 

#### ANTALL SOSIALE PROBLEMER (STOLPEDIAGRAM) #### 

#Velger relevante årstall 

sosiale_problemer_aar <- sosiale_problemer %>% 

  filter(year == 1998 | year == 2004 | year == 2014) %>% 

  arrange(year) 

 

#Plotter stolpediagram 

stolpe <- ggplot(sosiale_problemer_aar, aes(x= antall_sosiale_problemer,  group=year)) +  

  geom_bar(aes(y = ..prop.., fill = factor(..x..)), stat="count") + 

  geom_text(aes( label = scales::percent(..prop..), 

                 y= ..prop.. ), stat= "count", vjust = -.5) + 

  labs(y = "Percent", fill="") + 

  facet_grid(~year) + 

  labs(title="", x="Antall sosiale problemer")+ 

  scale_y_continuous(labels = scales::percent)+ 

  theme_minimal()+ 

  theme(legend.position = "none")+ 

  scale_fill_brewer(palette = "Blues", na.value="grey") 

 

stolpe 

 

#### LINJEDIAGRAM: ENDRING MED NABOLAG SOM ENHET #### 

 

#Innvandrerandel 

endring_ikkevestligeinv <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, andel_ikkevestligeinv) %>% 

  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_inv = mean(andel_ikkevestligeinv, na.rm = TRUE)) 

 

endring_inv <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = andel_ikkevestligeinv))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_ikkevestligeinv, aes(y = gjsnitt_inv), color = "red", size = 1)+ 

  ggtitle("Innvandrerandel")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel ikke-vestlige innvandrere", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#Sosialhjelp 

endring_sosialhjelp <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, andel_soshjelp_6mnd) %>% 

  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_soshjelp = mean(andel_soshjelp_6mnd, na.rm = TRUE)) 

 

endring_sos <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = andel_soshjelp_6mnd))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_sosialhjelp, aes(y = gjsnitt_soshjelp), color = "red", size = 1)+ 

  ggtitle("Sosialhjelpsmottakere")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel med sosialhjelp (6 måneder)", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#Lav inntekt 

endring_lavinntekt <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, inntekt_under_toG_gjsnitt) %>% 

  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_lavinntekt = mean(inntekt_under_toG_gjsnitt, na.rm = TRUE)) 

 

endring_innt <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = inntekt_under_toG_gjsnitt))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_lavinntekt, aes(y = gjsnitt_lavinntekt), color = "red", size = 1)+ 

  ggtitle("Lav inntekt")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel med lav inntekt", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#Arbeidsledige 

endring_arbeidsledige <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, andel_arbeidsledige) %>% 
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  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_arbeidsledige = mean(andel_arbeidsledige, na.rm = TRUE)) 

 

endring_arb <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = andel_arbeidsledige))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_arbeidsledige, aes(y = gjsnitt_arbeidsledige), color = "red", size 

= 1)+ 

  ggtitle("Arbeidsledige")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel arbeidsledige", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#Lav utdanning 

endring_lavutdanning <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, andel_grunnskole, nabolag) %>% 

  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_grunnskole = mean(andel_grunnskole, na.rm = TRUE)) 

 

endring_utd <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = andel_grunnskole))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_lavutdanning, aes(y = gjsnitt_grunnskole), color = "red", size = 

1)+ 

  ggtitle("Lav utdanning")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel med kun grunnskole", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#Siktede 

endring_siktede <- sosiale_problemer %>% 

  select(year, andel_siktede) %>% 

  group_by(year) %>% 

  summarise(n = n(), gjsnitt_siktede = mean(andel_siktede, na.rm = TRUE)) 

 

endring_sikt <- ggplot(sosiale_problemer, aes(x = year, y = andel_siktede))+ 

  geom_line(aes(group = nabolag), alpha = 0.1)+ 

  geom_line(data = endring_siktede, aes(y = gjsnitt_siktede), color = "red", size = 1)+ 

  ggtitle("Siktede")+ 

  labs(y= "Gjennomsnittlig andel med minst én siktelse de siste 5 årene", x = "År")+ 

  theme_minimal() 

 

#samlet i en/flere figurer med cowplot 

plot_grid(endring_innt, endring_utd) 

plot_grid(endring_sos, endring_arb) 

plot_grid(endring_sikt, endring_inv) 

 

 

 


