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Høyinntekts- 
grupper flokker 
seg sammen

 åOslOby
Heidi Borud 
 
– Mange oslofolk foretrekker 
homogene nabolag. Sær-
lig ser vi at folk med høy 
inntekt flytter fra nabola-
get hvis det kommer mange 
lavinntektsfamilier inn, sier 
forsker Lena Magnusson Tur-
ner ved forskningsinstituttet 
NOVA ved OsloMet. 

I samarbeid med Wayne State Uni-
versity i USA har Turner, som er 
professor i samfunnsgeografi og 
urbanisme, undersøkt alle hus-
stander i Oslo kommune fra 2010 
til 2014. Oslo er inndelt i 350 na-
bolag.

Resultatene viser at hushold-
ninger med høy har inntekt dob-
belt så stor sannsynlighet for å 
flytte sammenlignet med hus-

holdninger med lav inntekt, når 
nabolaget har høy andel av lavinn-
tektsgrupper. 

Kan forpurre ønsket mangfold 
– Folk flokker seg sammen som fu-
gler til tross for en offentlig mål-
setting om variasjon av beboere i 
nabolag, sier professor Turner til 
OsloMets forskningsmagasin Vi-
ten + praksis, som først omtalte 
undersøkelsen. 

Til Aftenposten utdyper hun:
– Det er offentlig uttalt at det er 

godt for oss alle å bo i varierte na-
bolag, sier Magnusson Turner.

Alle inntektsgrupper har en 
tendens til å søke seg mot nabo-
lag med personer som ligner en 
selv. Men flytting av ulike inntekts-
grupper har størst konsekvenser 
for dem med lave inntekter, som 
ikke har de samme valgmulighe-
tene som de med høy inntekt.

– Gruppen med lave inntekter 

I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men oslofolk  
flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv. 

Anne Ebbing (66) har bodd  
i Ullevål Hageby i over 40 år 
og har fulgt utviklingen tett 
både som arkitekt og beboer. 
Hun ser hvordan ressursster-
ke folk klumper seg sammen 
i de ettertraktede murhuse-
ne. – Den største endringen er 
at det er blitt uforholdsmes-
sig dyrt å bo her, sier hun. 
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kan tenkes å bli ufrivillig stor, og 
dermed forpurre intensjonene 
i integreringspolitikken om et 
mangfoldig samfunn, sier Mag-
nusson Turner

– Et «kroneksempel»
– Ullevål Hageby er vel kronek-
sempelet på at ressurssterke folk 
klumper seg sammen, sier arki-
tekt Anne Ebbing.

Hun har bodd i Ullevål Hageby 
i over 40 år, og fulgt utviklingen 
på nært hold både som arkitekt 
og beboer.

– Den største endringen er at pri-
sene er blitt så uforholdsmessig 
høye. Sånn var det jo ikke før. Men 
det er jo fortsatt en SV-bastion her, 
sier hun.

– Men det gjelder kanskje ikke 
de nye barnefamiliene som flyt-
ter inn med store SUV-er?

– Jeg vil jo ikke stemple de som 
flytter inn, men de stemmer vel 
sannsynligvis Høyre, tenker jeg.

– De er velutdannede og har god 
råd. Jeg antar at det er rundt 70 
prosent barnefamilier i hageby-
en. Jeg tror mange søker et trygt 
og forutsigbart oppvekstmiljø for 
barna. Og så ser jeg at flere prøver 
å få venner til å flytte inn i ledige 
leiligheter, sier Ebbing.

Velutdannede barnefamilier
Samme inntrykk har eiendoms-
megler Anne Hillestad hos Sem & 
Johnsen Eiendomsmegling. Hun 
har i over 20 år solgt leiligheter i 
Ullevål Hageby. Leilighetsprisene 
ligger nå på mellom 9 og 16 mil-
lioner kroner.

– Det er veldig mange barnefa-
milier som søker seg hit. Mange 
ønsker vel at barna skal vokse opp 
i et miljø med like verdier som en 
selv. Jeg pleier å fleipe med at jeg 
selger en lykkelig barndom i Ulle-
vål Hageby, sier eiendomsmegler 
Anne Hillestad.

Hun sier at de typiske kjøper-

ne er velutdannede barnefamili-
er med høy kulturell kapital som 
tilsynelatende har en del felles.

En «typisk» beboer er Samtiden-
redaktør Christian Kjelstrup.

– Har du klumpet deg 
sammen med likesinnede?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg kjen-
te faktisk ingen her da jeg flyttet, 
svarer Kjelstrup, som har bodd i 
hagebyen siden 2004.

– Jeg er en romantiker og en es-
tetiker. Jeg bor i Ullevål Hageby 
fordi det er et av de vakreste na-
bolagene i Oslo. Arkitekturen be-
tyr mye for meg. Planleggingen 
av husene er god, men området 
kunne godt vært litt mindre ho-
mogent, sier Kjelstrup.

Flere faktorer påvirker  
I OsloMet-studien har forskerne 
kun sett på inntekt.

– Vi har isolert andre faktorer 
som har betydning for hvordan 
man bor, for eksempel om man er 

singel eller et par, om man venter 
barn eller har voksne barn som 
flytter ut. Dette er også faktorer 
som påvirker flyttemønsteret, 
men det er ikke det vi har vært 
ute etter nå, sier hun.

Heller ikke innvandring har 
vært tema. Aftenposten har tid-
ligere skrevet om hvordan flere 
bydeler med høy minoritetsan-
del tømmes for norske beboere. 

– Det er viktig å huske på at inn-
vandrere er en veldig heterogen 
gruppe, fra de aller fattigste til de 
velutdannede og svært ressurs-
sterke, sier Magnusson Turner.

Hun påpeker at Norge og Oslo 
har en befolkningssammenset-
ning i nabolagene som er mer 
blandet enn i mange andre land. 
heidi.borud@aftenposten.no
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Fakta

Lav, middels og høy 
inntekt
XX Forskerne delte Oslo-hushold-
ningene inn i tre grupper ut fra 
disponibel inntekt etter skatt:
XX 30 prosent av befolkningen 
tilhører lavinntektsgruppen. De 
har en netto husholdningsinn-
tekt opp til 270.000 kroner
XX 40 prosent tilhører middelinn-
tektsgruppen. De har en netto 
husstandsinntekt fra 270.000 til 
600.000 kroner.
XX 30 prosent tilhører høyinntekts-
gruppen. Det er husholdninger 
med over 600.000 i nettoinntekt.

Lena Magnusson Turner er  
professor ved NOVA/OsloMet. 

Eiendomsmegler Anne Hillestad. 
– Jeg pleier å fleipe med at jeg 
selger en lykkelig barndom i Ul-
levål Hageby, sier Hillestad.  

m Jeg er en  
romantiker og  

en estetiker. Jeg bor  
i Ullevål Hageby  
fordi det er et av de 
vakreste nabolagene  
i Oslo. 
q
Christian Kjelstrup.


