
Bovaner blant etniske minoriteter  
 
Hvordan innretter etniske minoritetshusholdninger seg i norske husbankboliger? Som et første 
skritt for å få mer kunnskap om kulturell kompleksitet i boligbruk, har vi intervjuet tre 
innvandrerfamilier i Oslo, en tyrkisk og to pakistanske, alle med barn. Vi har intervjuet mor, far 
og ett eller flere av de eldste barna, tegnet inn møbleringen på plantegning og fotografert 
boligene. Intervjuene ble gjennomført høsten 2004. 
 
Etter dagens norske standarder er familiene trangbodde. De ønsker større plass, men uttrykker 
likevel at de er fornøyde. Plassproblemet løses på måter vi kjenner igjen fra studier i norske 
familier på 40- og 50-tallet. Rommene og sonene i leilighetene preges av fleksibel og sammensatt 
bruk. Bruksmåten varierer etter tid på døgnet og hvilke familiemedlemmer som benytter 
rommene. Man kan spørre om dette er et nødvendig uttrykk for trangboddhet eller om bruken 
også forteller om en boligkultur preget av verdier fra foreldrenes opprinnelsesland? I 
skandinavisk boligdebatt har for eksempel verdien om eget rom for alle barn vært uomtvistelig. Å 
dele rom kan selvfølgelig skape konflikter, men kan det også lære barn å innordne seg og 
akseptere søskens rettigheter? Intervjuene med barna forteller om glede ved søskenfellesskap, 
men også om behov for å være alene.  
 
Vi fant få leker, i det hele tatt spor etter barn, i boligene. Dette er et interessant funn. Betyr dette 
at barna leker på andre måter? Har andre samværsformer mellom barna, eller mellom barn og 
voksne, større betydning? Lekser leses over alt, men dette er et forhold vi finner i ”norske” 
familier også. En konsekvens av trangboddheten er trolig tendensen til at ungdom tilbringer mer 
tid utenfor boligen. I innvandrerfamiliene våre gjelder dette først og fremst guttene, som får 
ferdes friere i det offentlige rommet enn sine søstre.  
 
Stua er, som i norsk boligkultur, det mest offentlige rommet. Men i motsetning til utviklingen i 
norsk boligkultur, ser det ut til at kjøkkenet fortsatt tilhører privatsonen: Et sted for 
hverdagsspising og matlaging, men ikke for middagsgjester. Skillet mellom kjønnene i muslimske 
familier betinger to sittegrupper i stua for større anledninger, en for menn og en for kvinner. 
Dette, sammen med andre måltidsvaner, gjør at familiene ikke har behov for det tradisjonelle 
norske spisebordet. Møbleringen er ordnet slik at det skal være plass til svært mange gjester. Har 
man gjester, sitter man tett og komfortabelt og spiser rundt de lave bordene i stua. Alle har utsikt 
til TV-en, et viktig tilknytningspunkt til foreldrenes opprinnelsesland, og lydbildet i boligen 
preges av dette. 
 
Pilotstudien reiser en rekke spørsmål til boligplanlegging som bør undersøkes nærmere. Er det 
behov for: 
1 Større familieboliger i blokker? 
2 Større og mer generelt anvendelige rom? 
3 Et rommelig, atskilt kjøkken? 
4 Atskilt bad og toalett med nøytral atkomst? 
5 Stue med plass til to sittegrupper som begge har utsikt til TV 
6 Mer bodplass? 
7 Planlagt plass for parabolantenne? 
 



Prosjektet er finansiert av Jacob Aall Bonnevies legat og Husbanken. Det er gjennomført av 
arkitektene Jon Guttu og Lene Schmidt sammen med sosialantropologen Nora Gotaas, alle 
forskere ved NIBR.  
 



Notat 
 

Boligbruk og hverdagsliv i tre innvandrerfamilier  
 
Det finnes få studier av nordmenns boligbruk og enda færre av innvandreres. Denne 
kunnskapsløsheten er i seg selv påfallende, sett på bakgrunn av boligstoffet som aviser og 
magasiner er fulle av. Hvordan bruker innvandrere boliger som er planlagt etter norske normer? 
Hva synes folk med annen kulturell bakgrunn om den typiske norske familieboligen? Og hvordan 
planlegge boliger som i større grad er tilpasset innvandrernes behov? Disse spørsmålene dannet 
utgangspunkt for vår studie av boligbruk i innvandrerfamilier.  
 
Pilotprosjektet vårt omfatter intervjuer av tre familier med innvandrerbakgrunn, to familier hvor 
foreldrene er født i Pakistan og en hvor foreldrene er fra Tyrkia. Det er ikke mulig ut fra et så 
begrenset materiale å si noe generelt om innvandreres bruk av norske boliger. Innvandrere, så vel 
som nordmenn, er ulike med hensyn til økonomi og klassetilhørighet, religiøs og kulturell 
tilhørighet osv. Prosjektet er derimot egnet til å reise spørsmål og sirkle inn tema for videre 
undersøkelser. Kunnskap om minoriteters bruk av boligen kan gi nye perspektiver på norsk 
boligbruk. Det som er sedvane i vår kultur, det vi tar for gitt, kan nettopp være det som påvirker 
oss mest. Fordi vi ikke reflekterer over det, kan det i tillegg være noe av det vanskeligste å få tak 
i. 
  
Husbanken og kommunene målretter i økende grad sine ressurser mot såkalt svaktstilte på 
boligmarkedet, blant annet flyktninger og innvandrere. I et samfunn hvor differensiering og 
individualisering tillegges stor vekt, bør boligplanleggere ha kunnskap om og tilstrebe at planene 
tilrettelegges for et mangfold av livsmønstre og kulturer. Vår studie er støttet av Jacob Aall 
Bonnevies legat og Husbanken. 
 
Selv om det finnes få studier å støtte seg til, kan man like fullt snakke om en tradisjon i studier av 
boligbruk. Denne tradisjonen har røtter tilbake til Eilert Sundts studier av byggeskikk og 
boforhold på landsbygda på 1860- tallet (Sundt i Christophersen (red. 1976)) og Oslo Byes Vels 
store boligundersøkelse under siste krig (Brochmann (red.) 1948). Undersøkelsen avdekket 
omfattende trangboddhet og la grunnlaget for norsk boligstandard etter krigen. Den siste studien 
av norske bovaner ble gjennomført på begynnelsen av 80-tallet og fortalte hvordan barnefamilier 
innrettet seg i blokkboliger (Guttu et al. 1985).  De siste 20 årene er også en samfunnsfaglig 
tradisjon etablert i studier av boligbruk og livsform (Kjølsrød 1981, Gullestad 1989). Vår studie 
har bare i begrenset grad tatt opp i seg perspektiver fra denne forskningen.  
 
Hjemmet kan betraktes som en arena der familierelasjoner kan formes på bakgrunn av kulturelle 
tradisjoner og mønstre forankret i innvandreres opprinnelsesland. Hjemmet kan med andre ord 
utgjøre et ”fristed” hvor det norske storsamfunnets krav og normer har liten innflytelse. På den 
andre siden vil boligformen sette grenser for individuell utfoldelse og kulturelle behov, spesielt 
der den er relatert til en annen kultur. Hvordan foregår ”slipeprosessen” mellom menneskers 
ideelle ønsker om livsutfoldelse og de fysiske rammene vi lever innenfor? 

Vår tilnærming er preget av at vi har ulik fagbakgrunn. Prosjektteamet består av to arkitekter og 
en antropolog. Dette kan hjelpe oss å avdekke det vi tar for gitt innen den enkelte fagtradisjonen. 
Samtidig skal vi nærme oss familier med en annen kulturbakgrunn.  



Utvalg og metode  

I studien har vi valgt tre familier som, ut fra noen sentrale statistiske variabler, er representative 
for ikke vestlige innvandrere i Norge: De bor i Oslo, i områder øst og sør i byen, i blokkboliger, 
og de bor trangt ut i fra norske planleggingsstandarder. Det dreier seg om kjernefamilier med 
minst to barn.  

Ettersom pakistanere utgjør den største innvandringsgruppen i Norge, har vi valgt to familier 
hvor foreldrene har pakistansk bakgrunn. I tillegg har vi valgt en familie hvor foreldrene er født i 
Tyrkia, for å kunne foreta en viss komparasjon mellom familier med ulik ikke-vestlig 
landbakgrunn. Vi valgte nettopp en tyrkisk familie, både fordi tyrkere utgjør en forholdsvis stor 
andel av innvandrerbefolkningen, og fordi vi da kunne dra nytte av den eneste undersøkelsen vi 
har funnet som tar for seg boligbruk blant en innvandringsgruppe i Norden: Ôzyekrens studie av 
tyrkiske familiers boligbruk i Sverige (1992).   

Alle familiene bor i nyere blokkleiligheter planlagt etter Husbankens prinsipper, dvs. basert på 
bruksstudier med rom dimensjonert etter møbelmål.   

Vi har tre datakilder i prosjektet: Plantegninger med inntegnet møblering, fotografier av de 
enkelte rommene og kvalitative, semistrukturerte intervju med ulike familiemedlemmer. Det viste 
seg for øvrig at plantegningene var et nyttig redskap i intervjuene, som noe vi kunne peke på og 
snakke ut i fra. 

I hver av familiene har vi intervjuet mor, far og ett eller flere av de eldste barna. Til sammen ga 
dette 10 intervjupersoner. Vi så det i utgangspunktet som viktig å intervjue familiemedlemme 
hver for seg, for å få frem ulike familiemedlemmers bruk av og syn på boligen og for å kunne 
holde ulike utsagn opp mot hverandre. En kvinnelig forsker intervjuet mor i familien og en 
mannlig forsker far. Intervjuene foregikk samtidig, men i hvert sitt rom. 

Det er viktig å være klar over at dette er en pilotstudie hvor intervjuene er korte, og hvor vi ikke 
har hatt mulighet for å komme tilbake til familiene, eller følge dem over lengre tid (vs. for 
eksempel Sissel Østberg 2003). Vår ambisjon er derfor primært å skissere enkelte temaer som 
fortjener økt oppmerksomhet i videre forskning. 

Presentasjon av familier og boliger 

Den pakistanske tenåringsfamilien er borettshaver i en nyere drabantbyleilighet. De har bodd i 
leiligheten i 10 år og har flere slektninger i området. Tidligere bodde de i en treroms 
blokkleilighet i samme bydel. Mor er født i Pakistan, men kom til Norge som liten. Fars familie 
er også fra Pakistan, men han er oppvokst i England. Mor er hjemmeværende og far er 
uføretrygdet på grunn av en kronisk sykdom. Leiligheten har tre soverom. De tre guttene deler ett 
soverom, og de to jentene deler et annet. Soverommene betegnes ”barnerommet”, ”midtrommet” 
og ”pc-rommet” (det står en pc på rommet der foreldrene sover).  

 
De voksne er mest fornøyd med at de har stort kjøkken og store soverom, men vil gjerne ha mer 
plass. Dersom de fikk det, ville far skille de to jentene. Datteren, derimot, ville heller prioritert 
gjeste- og syrom til mor fremfor eget rom. De vil gjerne ha enda større kjøkken, både benkeplass 
og plass til gjester for å spise. De er misfornøyd med lydisolasjonen mellom leilighetene og er 
redd for at naboene kan reagere når det blir for høylydt med stor familie og mye temperament. 
For far er det viktig med stabilitet og ro: “Boligen er et slags luksusfengsel”, sier han. Han er mye 
hjemme på grunn av sviktende helse. Hverdagen i familien er preget av barn som kommer og går. 



De er mye ute hos venner eller i byen, især guttene er mye ute. Mor mener at det dels er tradisjon, 
dels henger sammen med at de har liten plass i leiligheten. Man spiser når det passer den enkelte, 
men om kvelden samles familien gjerne i den store sengen og snakker om hvordan dagen har 
vært: ” Det er da alt skjer, vi ler litt og gråter litt” forklarer eldstejenta. Familien har satt inn en 
vegg mellom stue og kjøkken for å unngå matlukt i stua, og de har pusset opp kjøkkenet. De har 
ingen planer om andre endringer av boligen. 
 
Den pakistanske småbarnsfamilien er også borettshaver i en nyere drabantbyleilighet. Av 
økonomiske grunner har de leid ut en del av leiligheten til et pakistansk par, og disponerer selv 
tre rom med inngang via verandadøren. Utover det har de ikke gjort noen endringer i boligen, og 
har heller ingen planer om det. De tre barna, to gutter og en jente, deler soverom. Både far og mor 
er fra en mindre by i Pakistan. De har ingen familie i nærheten og ønsker det ikke heller. Far sier 
at venner kan byttes, det kan ikke slektninger. Mor går på norskkurs om formiddagen og følger 
minstemann i barnehage. Far er drosjesjåfør og jobber nattskift. De har bodd i leiligheten i tre- 
fire år. De bodde tidligere på Romsås og Teisen, men flyttet til nåværende leilighet fordi de ville 
ha bedre forhold for barna: mindre støy og bilfritt utemiljø. 
 
“Boligen er den viktigste tingen her i livet”, sier far. De voksne er fornøyd med et romslig 
kjøkken, store soverom, stort bad, at de har lys fra tre sider og at det er et rolig strøk. De er også 
glad for at de har en liten hageflekk. Både de voksne og datteren ønsker at hun skal få eget rom 
og har bestemt seg for å inndra det utleide rommet. Far legger stor vekt på at boligen er på ett 
plan, og at det gir trygghet å kunne holde oversikt over hvor barna er og hva de gjør. Hverdagen 
er strukturert av fars nattarbeid og mors skolegang på formiddagen. Barna er i barnehage og 
skole. Om ettermiddagen er alle hjemme, og familien legger vekt på å spise middag sammen.  
 
Den tyrkiske tenåringsfamilien bor i en litt eldre treroms, selveid blokkleilighet 
relativt sentralt i Oslo. De har bodd i leiligheten i ca. 13 år. Far kom til Norge som tenåring 
sammen med sin far. Både far og mor kommer fra en landsby i Tyrkia, og de er fetter og kusine. 
Mor kom til Norge da hun giftet seg. Far jobber nattskift på en fabrikk, mor begynner på 
vaskejobb tidlig om morgenen og er hjemme igjen når datteren kommer fra skole. Sønnen er 
ferdig med videregående og har forgjeves søkt etter praksisplass. Han har det andre soverommet, 
mens jenta deler soverom med mor når far er på jobb. Når far er hjemme i helgen, sover hun på 
stua eller på brorens rom dersom han ikke er hjemme. Familien har mange slektninger i Norge, 
og er medlem av en egen familieforening.  
 
“Vi bor som nordmenn”, er fars umiddelbare kommentar før vi fikk begynt intervjuingen. Senere 
nyanserer han dette: “Jeg lever som både tyrkisk og norsk. Jeg er meg selv både på jobb og 
hjemme”. De voksne er mest fornøyd med boligens orientering, at det er mye sol og utsikt, og at 
de får lov til å ha parabolantenne på balkongen. Både barn og voksne er misfornøyd med 
størrelsen på det ene soverommet. Familien ønsker litt større kjøkken og atskilt bad og toalett. 
Det er også vanskelig at det ikke er dør til stua, når far skal sove på dagtid mens de andre er 
hjemme. De voksne synes det er anstrengende å bo i 5. etasje uten heis. Familien ønsker at 
datteren skal få eget rom, og de har vært på flere visninger. Far mener at de kunne fått en 
fireroms leilighet i en drabantby for prisen på den nåværende boligen, ”men jeg har ikke funnet 
noe”. Familien har ikke gjort noen større endringer i boligen bortsett fra at de har pusset opp 
badet. De har heller ingen planer om endringer i boligen.  
 



Hverdagen er strukturert av de voksnes arbeid og barns skolegang. Etter skoletid er familien 
vanligvis hjemme, bortsett fra sønnen som er ute i byen eller hos kjæresten. Da kan søsteren være 
på rommet hans. Han synes det er greit: ”Jeg har ikke noe å skjule” og ”hun roter ikke i mine 
saker”. Hun referer likevel til foreldresoverommet som sitt rom.  
 
Hva er familienes sammenlikningsgrunnlag? 

I de tre familiene er foreldrene førstegenerasjons innvandrere, mens barna er født i Norge. De 
voksne har ulik botid i Norge før de fikk barn, men alle har bodd her lenge, en fra tidlig barndom, 
andre fra de giftet seg (minimum 11 år). Likevel er det bemerkelsesverdig hvor lite uformell 
kontakt foreldrene ser ut til å ha med personer utenom egen slekt eller etniske gruppe. Vi spurte 
blant annet om de av og til var i norske hjem, eller at nordmenn kom på besøk til dem. Svarene 
tydet på at flere av foreldrene aldri hadde besøkt et norsk hjem. Den av foreldrene som hadde 
vokst opp her, fortalte imidlertid at hun var mye sammen med norske barn da hun var liten.  

Uten at vi kan forfølge temaet her, er dette viktig informasjon for å problematisere hva 
informantene bruker som ”stumt” sammenlikningsgrunnlag når de beskriver egen bolig. Tenker 
de på sitt eget barndomshjem, andre pakistanske eller tyrkiske hjem i Oslo, eventuelt norske hjem 
slik de presenteres på tv? (eller amerikanske hjem, for den saks skyld?). Det uttalte 
sammenlikningsgrunnlaget foreldrene bruker når de snakker med oss, er derimot tidligere bolig 
for deres egen kjernefamilie. Alle har hatt en ”stigning” i boligkarrieren ved at nåværende 
leilighet er større enn den de bodde i tidligere.   

Om trangboddhet, individualisme og fellesskapskultur 

Alle våre familier er trangbodde ut fra vanlige definisjoner, og vi kan se paralleller til 
trangboddheten slik den ble avdekket i Oslo Byes Vels boligundersøkelse. Men hvordan vurderes 
dette av familiene selv? Er trangboddheten et nødvendig onde eller uttrykk for prioriteringer, 
eller har man et annet syn på trangboddhet? I de pakistanske familiene er trangboddheten et 
resultat av svak økonomi og de gir klart uttrykk for at de ønsker større plass. Den tyrkiske 
familien derimot, sier selv at de kunne fått en større leilighet for den samme prisen, men har så 
langt ikke prioritert det fremfor å kunne bo sentralt. De har også en leilighet i Tyrkia som 
representerer en ressurs.  
 
I norske familier snakker vi gjerne om Petters rom og Karis rom. Ingen av barna i våre familier 
har eget rom, og alle tre familier sier at de ønsker flere rom.  I den pakistanske tenåringsfamilien 
snakket man som nevnt om midtrommet, pc-rommet og barnerommet. Spørsmålet er hvorvidt 
dette skyldes at rommene ikke er disponert av en bestemt person, eller om det også kan være et 
uttrykk for et annet syn på bruk av boligen og det å være alene eller sammen med andre? 
Intervjuene vitner om en annen og mer fleksibel bruk av rommene enn vi er vant til. Datteren i 
den tyrkiske familien bruker alle boligens rom som soverom, men beskriver foreldresoverommet 
som sitt rom. Barna gjør lekser overalt, i kjøkkenet, ved salongbordet i stua eller i ett av de andre 
rommene – alt etter hvor det er tilgjengelig pc eller en ledig plass. Senga blir også tatt i bruk for 
lekselesing. Det at barna gjør lekser i stua eller på kjøkkenet kan skyldes at det ikke er plass 
andre steder, men kan også være et uttrykk for at barna vil være der de andre, barn eller voksne, 
er. Nilsen (2000) har påpekt at vi vet lite om hvordan barn bruker boligen i norsk kultur og hva 
som er barns boligbehov. Hun viser imidlertid at forestillingen om at barn skal gjøre lekser på 
rommet, ikke holder stikk. De sitter like gjerne på stua eller i kjøkkenet. Det forklarer hun blant 
annet med at det er bedre plass der, og at de ofte har venner med hjem.  



 
I alle våre familier er det voksne hjemme på dagtid, enten fordi de jobber nattskift, jobber mens 
barna er på skole, eller at de ikke jobber i det hele tatt. Sissel Østberg (2003) beskriver 
fellesskapskulturen i pakistanske familier og hvor viktig det er å være sammen, spise sammen, 
sove sammen, og at det å sitte tett sammen gir en kroppslig erfaring av nærhet. Hun hevder at 
mange barn foretrekker å bo trangt og dele rom med søsken fremfor å flytte for å få større plass. 
Dette forklarer hun med at tilhørigheten til bydelen er så viktig.  
 
Synet på det å dele rom i våre familier varierer. Datteren i den pakistanske småbarnsfamilien 
opplevde det som vanskelig å dele rom. Datteren i den andre pakistanske familien fortalte også at 
det kunne være vanskelig for eksempel å bli enig om det skulle være åpent vindu om natten eller 
ikke. Men hun sa samtidig at “det blir så rart” og “det blir så ensomt å være alene” når søsteren 
var borte. Hun ville derfor ikke prioritere eget rom, men heller gjeste- og syrom. Disse uttalelsene 
og utsagn ovenfor om hvordan man samles i den store sengen om kvelden, kan forstås på 
bakgrunn av Østbergs (2003) beskrivelse av den pakistanske fellesskapskulturen. Utsagnene 
reiser spørsmålet om vår forestilling at barn skal sove, leke og gjøre lekser på eget rom, er i tråd 
med barns egne ønsker og behov. Spørsmålet rører ved et prinsipp som har ligget til grunn for 
boligplanleggingen helt siden krigen, basert på datidens boligforskning:  
 

”På den ene siden trenger (skolebarnet) ro til hjemmearbeid og arbeidsplass. På den andre 
siden trenger det mer enn noensinne lek, moro og frihet som avspenning fra den uvante 
tvangen….Skolebarna trenger helst et eget rom som de ikke må dele med andre i 
arbeidstiden, og de burde heller ikke dele soverom med foreldrene” (Brochmann 1948).  
 

Den sterke prioriteringen av eget barnerom innebærer et fokus på individet og en individualistisk 
kultur, der selv spedbarn skal sove i egen seng på sitt eget rom. Men hva vet vi egentlig om barns 
sårhet og savn? Forfatteren Bjørg Vik (2003) skildrer et barn som ikke får sove i novellen 
”Barndom”: ” Her stod mors og fars seng tett ved siden av hennes seng, om hun bare hadde fått 
ligge litt i den, da hadde hun sovnet med en gang. Hun var liksom ikke så alene i den.” 
 
Behovet for å være alene 

På bakgrunn av vår kultur, har vi vært opptatt av å vite mer om hvordan familiene våre løser 
behovet for å være alene. Vi har fått ulike svar på det. Datteren i den pakistanske 
småbarnsfamilien fortalte at hun noen ganger låste seg inne på do. Datteren i den andre 
pakistanske familien låser noen ganger døra for å ha leiligheten for seg selv. De andre godtar det 
og holder seg borte et par timer. Slike utsagn forteller om et behov for å være alene. På den andre 
siden sa datteren i tenåringsfamilien at hun likte å være sammen med folk: “Det er sjelden at jeg 
er alene eller velger å være det”.  Det er med andre ord ikke så ofte hun har behov for å være 
alene. Mor i den tyrkiske familien forklarte at hun ber de andre være stille og så ser hun på TV. 
Hun mente at hun ikke har behov for “å sitte helt stille”, som hun sa. Føles det vanskelig å forstå 
eller sette ord på behovet for å være alene? Hun forbinder det å være alene med å se TV i fred og 
ro, mens vi i vår kultur gjerne forbinder det med å være for seg selv på eget rom.  
 
Kritikken av trangboddheten på 1930- og 40 tallet var berettiget, og det er forståelig at våre 
familier ønsker seg bedre plass. Likevel kan det se ut som det sterke fokus på privathet, 
individualisme og eget rom i vår kultur til en viss grad står i kontrast til en sterkere 



fellesskapskultur i innvandrermiljøene. Kanskje vi har mistet noe i vårt sterke fokus på 
individuelle rom? I alle fall kan en sterkere fellesskapstradisjon og mindre fokus på eget rom 
kanskje gjøre det lettere å takle trangboddheten? Dette bør imidlertid studeres nærmere. 
 
Blir guttene skjøvet ut? 

Brochmann (1948) beskrev hvordan trangboddheten skjøv ungdom ut av boligen slik at de stod 
og hang i portrommet når boligen ble gjort i stand for de mindre barna om kvelden. Eget rom 
ville gjort at de holdt seg mer hjemme. Vi stilte spørsmålet hvorvidt dagens trangboddhet i 
innvandrerfamilier kan bidra til å skyve ut barna, spesielt guttene, ut, slik at de i større grad lever 
sitt liv i det offentlige rommet, mens jentene blir holdt hjemme, slik enkelte forskere har påpekt 
(Lien 2003). En kan skimte et slikt mønster i de to familiene som har tenåringsbarn. I den 
pakistanske tenåringsfamilien er både gutter og jenter mye ute. Datteren fortalte at guttene var 
mer ute enn jentene, fordi de er tre som deler rom. Mor mente at det både skyldes trangboddhet 
og at det er en tradisjon i pakistanske miljøer at gutter er mye ute. Men datteren fortalte at det var 
lite forskjell på hva gutter og jenter fikk lov til, de skulle være hjemme til samme tid. I den 
tyrkiske familien er det helst gutten som er ute. Det henger sammen med at jenta bare er 13 år. 
Jenta i denne familien mente at det er forskjell på hva gutter og jenter får lov til.  

Datteren i den pakistanske tenåringsfamilien mente selv at hun ville vært mer hjemme dersom 
hun hadde hatt et eget rom. Også i tidligere studier er det påpekt at behovet for eget rom først og 
fremst viser seg hos større barn og tenåringer, som vil ha behov for privatliv i en annen grad enn 
småbarna (Guttu m.fl. 1985). 

 
Samvær fremfor leker? 

Boligene bærer lite preg av at her bor det barn. Det er ingen leker i fellesrommene, og få leker i 
de øvrige rommene. Foreldrene i våre familier er hjemme på dagtid, og de er svært opptatt av 
barna sine. Skyldes det andre prioriteringer – at man velger samvær fremfor å gi barna leker?  
Innebærer det et annet syn på barn og barnekultur? Eller er de rett og slett ryddet unna for å gi 
inntrykk av orden? Vi vet ikke hva som er årsakene til at det er få leker. Det kan henge sammen 
med at man ikke ser seg råd til å kjøpe så mange leker, at man ikke synes det er plass til det eller 
at man ikke prioriterer det. Selv om et av rommene ble betegnet som barnerommet, var det ingen 
leker der. Datteren fortalte at de hadde blitt kastet fordi de ikke brukte dem lenger. Den yngste 
gutten i denne familien er syv år.  
 
Studien av norske bovaner (Guttu m.fl. 1985) viste også at det var få leker i boligens fellesrom. 
Men her hadde man gjerne gitt barna det største soverommet. Til gjengjeld måtte de bli der med 
lekene sine. Foreldrene prioriterte altså barnas plassbehov, men samtidig vitnet dette om en form 
for individualisering av boligen. Nilsen (2000) har vist at barna i norske familier i dag “eier” hele 
huset på dagtid når de voksne er på jobb. De er også underlagt få regler. Denne studien omfatter 
ti barn i et boligområde i Trondheim, og vi vet ikke om situasjonen er typisk for norske familier. 
Barna i våre familier har ikke eget rom og de har få leker. Forteller dette om fraværet av en egen 
barnekultur? Spørsmålet er også om dette gjør det vanskeligere å ha besøk av venner og dermed 
ha et sosialt liv. Men barna har tilgang til PC og bruker den mye. Det at de voksne er hjemme på 
dagtid, betyr også at de har mer kontroll over barna sammenlignet med barna i Nilsens studie. I 
den grad barna, spesielt guttene, blir skjøvet ut i det offentlige rommet, har de voksne til 
gjengjeld lite kontroll med dem der.  



 
Stue med dame- og herreavdeling og plass til mange 

Hjemmet som ramme for å invitere gjester, er en viktig del av vår boligkultur, og vi har hatt en 
lang diskusjon i norsk boligplanlegging rundt spiseplassen. Skal det være spiseplass for gjester i 
stua og samtidig spiseplass på kjøkkenet eller er det nok med en spiseplass? Vi vet lite om 
hvordan samvær med gjester arter seg i norske familier i dag. Våre familier var stort sett fornøyde 
med stua, og de mente at den var stor nok til samvær med gjester. Samværet finner sted i 
sofagrupper, hvor de også spiser. Å sitte sammen i salongen for å spise, prate og se TV er mer 
uformelt og man sitter gjerne tettere enn rundt et spisebord.  
 
Våre familier legger stor vekt på stua som et sted å ha gjester. De to pakistanske familiene har 
prioritert to sittegrupper fremfor eget spisebord. I leiligheten til den tyrkiske familien er det bare 
plass til en sittegruppe, og det er heller ingen spisestue. Alle har relativt store, komfortable 
sittegrupper, gjerne med hjørnesofa, i skinn – slik Østberg (2003) beskriver. Når man har gjester, 
dreier det seg stort sett om familie og slekt. I de pakistanske familiene sitter gjestene gjerne 
atskilt, menn og kvinner i hver sin salong. I den tyrkiske familien sitter alle i salongen og spiser, 
prater og ser TV sammen. Av og til har de middag på kjøkkenet med gjester. Da drar de ut 
kjøkkenbordet med to ekstra plater. Østberg (2003) beskriver at det å ha fremmede menn på 
besøk (for eksempel ved besøk etter dødsfall eller ved bryllup) krever atskilte rom eller et 
forheng (purdah). Våre familier har ikke forheng mellom sittegruppene. Den pakistanske 
tenåringsfamilien mener imidlertid at det er viktig at fremmede menn sitter i et annet rom. Men vi 
satt i samme salong da vi møtte familien for intervju. Far i den tyrkiske familien sa ”vi er ikke så 
nøye med det der. Det er mest i kulturen, ikke så mye i religionen”. 
 
I alle leilighetene står det ekstra krakker rundt omkring som kan tas i bruk som sitteplasser. Til 
sammen kan stuene romme et anselig antall. Gjestene er stort sett familie eller slektninger. Den 
tyrkiske familien er del av en familieforening med vel 200 medlemmer som alle kommer fra 
samme sted i Tyrkia. De møtes helst i leide lokaler ute i byen. Det kan se ut som den tyrkiske 
landsbyen fortsatt lever sitt liv midt i Oslo. Ingen av våre familier har kontakt med eller besøk av 
norske naboer. Ôzüekren (1992) påpeker også at de tyrkiske familiene hun har studert, har lite 
kontakt med naboene og stiller spørsmål ved hvordan det skal gå med integreringen. Hun ser 
heller ingen tegn til økt kontakt med 2. generasjonsinnvandrere, men ser tendenser til mer 
integrering av innvandrere som kommer fra urbane områder.  
 
Skaper TV-en et kulturelt fristed? 

TV ser ut til å ha stor betydning som noe å samles rundt. Det gjelder innen familien, men også 
når man har gjester. Alle familiene har minst to apparater, den tyrkiske familien har tre, en på 
hvert rom. Alle hadde parabolantenner på balkongen eller terrassen. TV stod på også mens vi 
intervjuet familiene, med sendinger fra familiens hjemland. TV er tydeligvis viktig for å 
opprettholde tilhørighet til egen kultur. Dette samtidig med at gjester så å si utelukkende er 
familie og slekt, illustrerer hvordan hjemmet kan bli en enklave eller et fristed i det norske 
samfunnet, dominert av egen kultur. Det at TV står på samtidig med at man har gjester, 
understreker tilknytningen til hjemlandet.  
 
Kjøkkenet – fremdeles del av privatsfæren? 



De tre leilighetene var innredet med atskilte og relativt store kjøkken (den pakistanske 
tenåringsfamilien hadde selv satt inn dør). Våre intervjupersoner var fornøyde med 
kjøkkenløsningene selv om noen gjerne ville hatt enda større kjøkken. Østberg (2003) påpeker at 
kjøkkenet er et viktig rom i leiligheten fordi matlaging i pakistanske hjem er en så viktig del av 
det som foregår i hjemmet. Ikke minst mødrene tilbringer en stor del av dagen i kjøkkenet. Hun 
beskriver også hvordan mat og måltider i en pakistansk, muslimsk kontekst først og fremst har 
mening som uttrykk for fellesskap. Våre to pakistanske familier hadde imidlertid ulik praksis. 
Tenåringsfamilien hadde et mer fleksibelt syn på middag, til hverdags spiste man når det passet 
for den enkelte. De to andre familiene la større vekt på å spise sammen, og at de satt sammen på 
kjøkkenet.  
 
Vi har i norsk boligplanlegging hatt en tradisjon for at kjøkkenet er et slags ”backstage”, et 
arbeidssted der husmoren romsterer, og som ikke tilhører offentligheten. Dette har imidlertid 
endret seg. I nye norske byboliger har rundt 2/3 åpen kjøkkenløsning (Guttu m.fl. 1997). 
Trendblader viser at mer foregår på kjøkkenet, at man skal ha peis og TV der, ha gjester der, lage 
mat sammen osv. Spørsmålet er om det skjer en forskyvning mellom hva som er ”offentlig” og 
”privat” territorium i norske boliger. Er det nå slik at bare soverommene regnes som helprivate? 
For innvandrerne ser det imidlertid ut som kjøkkenet i større grad tilhører privatsfæren. Det 
virker altså som norske kjøkkentrender ikke stemmer overens med innvandrernes behov.   
 
Bad og toalett 
Våre familier var opptatt av at boliger bør ha atskilt bad og toalett. Et slikt ønske er forståelig. 
Det er snakk om store familier der mange skal av gårde om morgenen. Ôzüekren (1992) påpeker 
behovet for nøytral atkomst til bad og toalett som spesielt viktig for muslimske familier. Ingen av 
våre familier har omtalt dette, trolig fordi det ikke er noe problem her.  
 
Oppsummering - fornøyde familier som ønsker større plass 

Boligundersøkelser vitner om en utbredt tendens til å si seg fornøyd med forholdene slik de er 
(Guttu og Martens 1997). Det er rimelig at man oppfatter ting som positive så lenge man er nødt 
til å leve med dem. Det kan henge sammen med at man har investert mye, både arbeid og penger 
i egen bolig. Det kan også være at man sammenligner dagens situasjon med en tidligere bolig. 
Selv de ekstremt trangbodde i Brochmanns (1948) undersøkelser, sa seg fornøyd fordi de kom fra 
enda verre forhold. Ôzüekren (1992) påpeker også at de tyrkiske familiene hun intervjuet, var 
fornøyd selv der de bodde trangt, og forklarer det med at de sammenligner med forhold i sine 
hjemland, og i liten grad med svenske familier.  
 
Våre familier er stort sett fornøyd med boligen sin. De er spesielt fornøyd med stuene som i alle 
de tre eksemplene er relativt store og med gode lysforhold. To av boligene våre er endeleiligheter 
med lys fra tre sider. Det kan tyde på at klassiske bokvaliteter, som lys og luft, verdsettes høyt. 
De var minst fornøyd med at barna måtte dele rom, og at bad/toalett er trangt eller ikke atskilt. 
Özüekren påpeker at nøytral atkomst til alle rom er viktig. Vi har imidlertid ikke registrert det 
som noe problem at to av leilighetene har atkomst til et soverom fra stue og kjøkken. I den grad 
det blir mer vanlig med atkomst til soverom fra stua, kan dette være i utakt med innvandreres 
ønsker.  
 
Kan studien få konsekvenser for boligplanleggingen? 



Pilotstudien reiser en rekke spørsmål til boligplanlegging som bør undersøkes nærmere. Er det 
behov for:  
 

1 Større familieboliger i blokker? 
2 Større og mer generelt anvendelige rom? 
3 Større og rommelig, atskilt kjøkken? 
4 Atskilt bad og toalett med nøytral atkomst? 
5 Stue med plass til to sittegrupper som begge har utsikt til TV 
6 Mer bodplass? 
7 Plass for parabolantenne? 

 
Perspektiver – forskningsbehov 
Vi ser et behov for mer kunnskap om boligbruk blant innvandrere (så vel som blant nordmenn). 
Vi ser også et behov for å belyse spenningsfeltet mellom sosiale/kulturelle forhold og de 
materielle rammer. Det forutsetter en sterkere sammenknytning mellom samfunnsfag og planfag. 
Vår studie har bare i begrenset grad bidratt til dette.  
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Bilder og bildetekster 
Plantegning 1 
Den pakistanske tenåringsfamilien består av far, mor og fem barn. De bor i en fireroms 
blokkleilighet fra 1980- tallet i en drabantby utenfor Oslo. Far er uføretrygdet og mor er 
hjemmeværende. De tre guttene deler det ene soverommet (barnerommet), de to jentene det andre 
(midtrommet). 
 

 
 



Plantegning 2 
Den pakistanske småbarnsfamilien består av far, mor og tre barn i en fireroms blokkleilighet fra 
1980- tallet i en drabantby i Oslos utkant. En del av leiligheten er leid ut til et pakistansk par, og 
vår familie bruker verandadøren som inngang. De tre barna deler det ene soverommet. Far sover 
på en madrass på golvet fordi han har vond rygg.  
 

 
 



Plantegning 3 
Den tyrkiske tenåringsfamilien bor i en eldre treroms blokkleilighet i Oslo. Far jobber nattskift, 
mor jobber morgen og formiddag, og er hjemme når skolen er slutt. Sønnen har det minste 
soverommet, datteren sover på foreldresoverommet når far ikke er hjemme, og sover ellers på 
stua eller i brorens rom når han ikke er hjemme.  
 

 
 



Foto 1 
Stua har to sittegrupper  
Begge de pakistanske familiene har prioritert stue med to salonger. Når de har gjester, sitter menn 
og kvinner gjerne atskilt, men i samme rom. Man sitter sammen i salongen og spiser, prater og 
ser TV. Men når det kommer flere menn på besøk som ikke er i familie, sitter menn og kvinner 
atskilt i hvert sitt rom. Da brukes kjøkkenet hvor det finnes ekstra krakker. 
 

 
 



Foto 2 
Balkongen brukes som bod 
Alle våre familier hadde satt opp parabolantenne på balkongen. Trangboddheten og mangelen på 
lagringsplass gir seg utslag i at balkongen også tas i bruk som bod. Kanskje er det i tillegg trekk 
ved boligkulturen som gjør at balkongen blir nedprioritert som oppholdssted?  

 


