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1. Hva er sosial ulikhet?
2. Bostedssegregering blant Oslo-ungdom
3. Funn fra Ung i Oslo 2015

• Trivsel, Helse, Trening, Fritidsaktiviteter 
og rusmiddelbruk 

Prateplan



Hva er sosial ulikhet blant 
ungdom?

• Måles hos foreldrene
• Økonomiske ressurser

• Inntekt, formue
• Fattigdom

• Sosial klasse
• Utdanning 
• Innvandrerbakgrunn
• Sosiale ressurser (familie, 

venner, skole)
• Geografi eller sosial kontekst
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Registerdata: Samlet inntekt 2012, 45-50åringer, bosatte i Oslo(93-02).1998-kroner N=48053, 40k-5mill.
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• Måles hos foreldrene

• Økonomiske ressurser

• Sosial klasse

– Yrker

– Ulike ressurser 

• Utdanning

• Innvandrerbakgrunn

• Sosiale ressurser (familie, venner, skole)

• Geografi eller sosial kontekst

Hva er sosial ulikhet blant ungdom?



Å måle sosial ulikhet blant ungdom
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• Måles hos foreldrene

• Økonomiske ressurser

• Klasse

• Utdanningsnivå/type

• Innvandrerbakgrunn

• Sosiale ressurser (familie, venner, skole)

• Geografi eller sosial kontekst



Å måle sosial ulikhet blant ungdom
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• Måles hos foreldrene

• Økonomiske ressurser

• Klasse

• Utdanningsnivå/type

• Innvandrerbakgrunn

• Men også, individuelle forskjeller som kjønn, alder, 
++

• Sosiale ressurser 

• Geografi eller sosial kontekst

– bydeler, delbydel, fylker

– Skoletilhørighet

• Landbakgrunn
• født i Norge eller ikke

• En eller to foreldre født i 
Norge, vs, begge født i 

utlandet

Svake relasjoner til 
familie, venner, 

skole



En presentasjon fra NOVA

Bostedssegregering blant 
Oslo-ungdom
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Flere publikasjoner sammen med Jørn Ljunggren, 
Universitet i Oslo – red. «Oslo – Ulikhetenes by»



Utgangspunkt
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Bosted er viktig på mange måter
• Sosial omgangskrets
• Identitet
• Ressurser i nærmiljøet

Mye snakk om den «delte byen» og «svenske 
tilstander»

På den andre siden
• Middelklassen bosetter seg over alt
• Øst-vest skillet i ferd med å bryte 

sammen?

Store endringer de siste tiårene
• Boligpriser
• Økonomisk ulikhet Foto: Evening Standard



For eksempel: økt inntektsulikhet

Andersen, Patrick Lie, and Jørn Ljunggren. 2014. 
"Gylne ghettoer. Inntektselitens 
bostedssegregering i Oslo, 1980–2005."
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Tydelig økning i ulikhet 

Vi ser også samme 
mønster fram til 2012 
– i bredere grupper
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Registerdata: Samlet inntekt 2012, 45-50åringer, bosatte i Oslo(93-02).1998-kroner N=48053, 40k-5mill.



• Aldersgrupper: 13-17

• Sort - 20 % høyest inntekt
• Rød - 20 % lavest inntekt

• Høy grad av segregering i 
perioden 1993 til 2012

• Økt (D) fra 0,64 – 0,70
• 0=ingen segregering
• 1=total segregering

Figur: Oslo 2012

Oslospeilet 3 – 2016 
(Andersen & Ljunggren) 



Overrepresentasjonska
rt /utvikling over tid
• Ungdom med foreldre i ulike klasser, altså 

med ulike yrker, tenderer til å bo i ulike 
deler av byen. 

• Overklasseyrker er overrepresentert i 
vestlige områder

• Arbeiderklasseyrker er overrepresentert i 
østlige områder

• Også denne typen bostedssegregering har 
økt fra 1970 og fram til 2012

• Innvandrerbakgrunn
• Boligtyper/priser
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Segregering – mulige konsekvenser

• Barn, ungdom og foreldre med de mest ulike sosiale bakgrunner møtes stadig 
sjeldnere

• Mindre lite kontakt på grunn av sosial sortering 
• barnehager, skoler, idrettslag, øvrige fritidsaktiviteter (organisasjoner, fritidsklubber+)

• Kan være negativt for integrasjon og gjensidig tillitt/forståelse mellom barn, 
ungdom og foreldre fra ulike sosiale lag
• Kan bidra til å forsterke ulikheten
• Nabolagseffekter

• Naboer, ressurser

• Sterotypier/oppfatninger om identitet og sted
• Stedet blir viktigere når faktorer som sosial klasse, inntekt og innvandrerbakgrunn 

«overlapper» (Massey, «consolidated parameters»)

PAGE 14



En presentasjon fra NOVA

Ungdom og sosial ulikhet i 
trivsel, helse og livsstil
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Ung i Oslo 2015 (Andersen & Bakken)



Om Ung i Oslo 2015 undersøkelsen

• Den fjerde undersøkelsen i rekken (1996, 2006, 2012 og 2015)

• Oslo kommune er oppdragsgiver

• 250-300 spørsmål oppvekstvilkår og livssituasjon 

• Januar til mars 2015 

• Alle skoler med US- og VGS-trinn – offentlige + private (58 US/30 VGS)

• Mer enn 24000 svar - 8.klasse til VG3
• US: 12830
• VGS: 11333

• 70 prosent av alle ungdom i populasjonen
• 86 % på ungdomstrinnet
• 72 % på videregående

• Et representativt bilde
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Andel som er fornøyd med lokalmiljøet

Søndre Nordstrand

Gamle Oslo

Stovner

Grorud

Bjerke

Alna

Sagene

Grünerløkka

Østensjø

Nordstrand

St. Hanshaugen

Vestre Aker

Frogner

Ullern

Nordre Aker

Fornøydhet med lokalmiljø

Høyest nivå i vestlige 
områder

Tydelig lavere i 
østlige

Dess mer 
sosioøkonomiske 
ressurser, dess flere 
er fornøyd
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Andel fornøyd med nærtilbud: kulturtilbudet

Søndre Nordstrand

Alna

Grorud

Bjerke

Stovner

Østensjø

Gamle Oslo

Nordre Aker

Jeg bor ikke i Oslo

Ullern

Vestre Aker

Grünerløkka

St. Hanshaugen

Sagene

Nordstrand

Frogner

Svært bra Nokså bra Verken bra eller dårlig Nokså dårlig Svært 
dårlig

Tenk på områdene rundt der du bor. 
Hvordan opplever du at tilbudet til 
ungdom er når det gjelder …

Kulturtilbudet (kino, 
konsertscener, bibliotek eller 
lignende)
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St. Hanshaugen

Østensjø

Bjerke

Sagene

Alna

Søndre Nordstrand

Grorud

Stovner

Grünerløkka

Gamle Oslo

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å 
ferdes … I nærområdet der du bor?
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Andel fornøyd med egen helse

Gutt Jente
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Andel psykiske plager

Gutt Jente
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Andel i organisert idrett*

Andel som er regelmessig aktive i organisert idrett



Andel som trener eller trimmer på egen hånd

• Dess høyere nivå av SØR i 
familien, dess høyere 
andeler er aktiv på egen 
hånd
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Norskfødt fdr Innv.bakgr.



Fritidsklubb – sist måned

• Tydelig høyere 
bruk blant 
ungdom med 
innvandrerbakg
runn

• Tydelig sosial 
gradient
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Andel vært på fritidsklubb

Norskfødt fdr Innv.bakgr.



Svært bra Nokså bra Verken bra eller dårlig Nokså dårlig Svært dårlig
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Andel fornøyd med nærtilbud: lokaler(fritidsklubb, ungdomshus, etc)

Vestre Aker

Jeg bor ikke i Oslo

Nordstrand

Stovner

Ullern

Frogner

Grünerløkka

Gamle Oslo

Sagene

Østensjø

St. Hanshaugen

Nordre Aker

Søndre Nordstrand

Bjerke

Alna

Grorud

Tenk på områdene rundt der du bor. 
Hvordan opplever du at tilbudet til 
ungdom er når det gjelder …

Lokaler for å treffe andre unge på 
fritida (fritidsklubb, ungdomshus 
eller lignende)



Rusmiddelbruk: alkohol
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Andel vært tydelig beruset*
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Oppsummering

• Ulike innfallsvinkler til å forstå hva sosial ulikhet blant ungdom er
• Mange faktorer, mange av dem overlapper

• Bostedssegregering blant Oslo-ungdom
• Ungdom med sosial bakgrunn «i ytterkantene» deler i liten grad nabolag

• Mange mulige konsekvenser av dette
• Kontakt mellom grupper, sosial sortering i hverdagen «skoler», idrettslag, fritidsklubber

• «forsterket ulikhet»

• Bekymringsfull utvikling?
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Tydelig geografisk variasjon
• Lokalmiljøtilfredshet, men … 
• Idrettslagsdeltakelse, organiserte fritidsaktiviteter
• klubber
• Egenvurdert helse
• Alkohol

• På noen områder er det ikke entydige mønstre
• Psykiske plager
• Cannabisbruk
• Mobbing
• Kriminalitet

Oppsummering – Ung i Oslo



Oppsummering

De fleste ungdom i Norge rapporterer å ha det bra (Ungdata & Ung i Oslo)

• gode relasjoner til foreldrene, skolen og vennene

• fornøyd med helsen, de er aktive 

• Over tid har de blitt mer «skikkelige» - mindre rus og mindre kriminalitet

Dette gjelder også i Oslo og østlandsområdet

• Det er også det mest påfallende bildet i mange av de bydelene man har vært bekymret for 
ungdommene. 

På mange områder er det likevel er det svært store sosiale forskjeller. 

• Ungdomstiden er et tidlig observasjonspunkt

• gryende forskjeller? (helseforskjellene, utdanningsforskjeller)

Viktig med fortløpende kartlegging

• viktig å se mulige endringer som følge av områdetiltak og områdeløft

• "gratisløsninger" - som ungdomsklubber kan spille en viktig rolle? 
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Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål: palian@hioa.no
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