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Forord 
Fakultet for Arkitektur og Design ved NTNU,  mottok sommeren 2016 kompetansetilskudd til 
Bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken til prosjektet «Lokalsenterutvikling som strategi 
for bærekraftige byer – bosetning og integrering av flyktninger i Trondheim kommune».  
 
Prosjektet hadde oppstart høsten 2016 og ble avsluttet vinteren 2018. Følgende forskere har 
vært involvert i arbeidet: Professor Eli Støa (prosjektleder), førsteamanuensis Rolee Aranya, 
førsteamanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og PhD-stipendiatene David Smith og Ragne Øwre 
Thorshaug. Alle var i utgangspunktet tilknyttet institutt for Arkitektur og planlegging, men 
Rørtveit flyttet i løpet av prosjektperioden over til Institutt for geografi. Videre var om lag 20 
masterstudenter i Urban Ecological Planning involvert gjennom prosjektoppgaver høsten 2016. 
To av disse, Alejandra Madero og Sara Okhovat, deltok som forskningsassistenter høsten 2017 
etter avsluttede masteroppgaver.  
 
I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført tre møter med Trondheim kommune. På 
det sist av disse (i april 2017) deltok også representanter fra Husbanken, IMDi og Områdeløft 
Saupstad-Kolstad.  
 
Kontaktpersoner i Trondheim kommune har vært: Are Risto Øyasæter, Anne Katrine Dogger, 
Reza Monajemi  og Tove Hellem. 
 
Kontaktperson i Husbanken har vært Torben Tøsse Blindheim, Husbanken Vest. 
 
I løpet av våren 2018 vil det bli arrangert et seminar der resultatene fra prosjektet blir lagt fram 
for Trondheim kommune og andre interesserte. Målet med seminaret er å bidra med innspill til 
pågående planprosesser knyttet til lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftig byutvikling 
med fokus på bosetting og integrering av innvandrere.  
 
 
Trondheim, april 2018 
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Sammendrag 
Prosjektet oppsummerer og diskuterer resultatene fra prosjektet «Lokalsenterutvikling som 
strategi for bærekraftige byer – bosetting og integrering av flyktninger i Trondheim kommune». 
Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som kan bidra med innspill til pågående 
planprosesser knyttet til lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftig byutvikling med fokus 
på bosetting og integrering av innvandrere og samspillet mellom sosiale og miljømessige 
bærekraftmål.   
 
Prosjektet har hatt to hoveddeler: 1) Kartlegging av hvordan flykningene bosatt i Trondheim 
bruker lokalsentrene, andre arenaer og sosiale møteplasser, og 2) Dybdestudie av betydningen 
av bolig, bomiljø og nabolag for sosial integrering. Den første delen ble gjort ved hjelp av 
masterstudenter høsten 2016, den andre er basert på individuelle og gruppe-intervjuer med 
flyktninger i Trondheim som ble gjennomført høsten 2017.  

  

Undersøkelsen viser at mange flyktninger i Trondheim føler seg sosialt isolerte. Videre kommer 
det fram at lokalsentrene, slik de framstår i dag, i svært liten grad fungerer som sosiale arenaer 
for flyktningene. Det gjelder både som steder for å treffe andre flyktninger og for å treffe 
majoritetsbefolkningen. Samtidig indikerer resultatene at det ligger en rekke muligheter for 
sosial interaksjon i boligområde, nærmiljø og lokalsenter dersom fysiske rammebetingelser 
kombinert med aktivitetstilbud rettet inn mot flyktningers behov og involvering i utviklingen av 
sentrene blir bedre ivaretatt.  
 
Arbeidet gir ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner, men reiser noen spørsmål som bør 
stå sentralt i det videre arbeid med temaet og som angir noen innspill til diskusjonen:  

Hvilke muligheter ligger i lokalsentrene for å bidra til en mer sosialt inkluderende by? 

En viktig forutsetning for at lokalsentrene skal fungere som arenaer for integrering, er at de 
skaper muligheter for sosial interaksjon mellom ulike sosiale og etniske grupper. Det innebærer 
at tilbudet av sosiale arenaer, aktiviteter og tjenester er variert og rettet mot ulike interesser og 
at flyktninger i større grad kan legge premissene for en del av disse tilbudene.  En slik tilnærming 
innebærer å gi rom for at flyktninger og innvandrergrupper kan bli mer synlige i lokalmiljøet og 
være med på å prege og utvikle lokalsentrene, noe som igjen vil kunne bidra til at de føler større 
grad av tilhørighet til dem.  

Hvilken betydning har sammenhengen mellom lokalsentre, boliger og nabolag for 
integrering? 

Undersøkelsen synliggjør flere sider ved den rollen boligen og nabolaget kan spille i 
integreringsprosessen. Sentrale temaer som framkommer er prosess og eieform, lokalisering og 
egenskaper ved boligen og nabolaget. Boligens og nabolagets rolle i integreringsprosesser er 
bare delvis påvirket av fysiske løsninger. Kulturelle forskjeller og kommunikasjonsproblemer kan 
gjøre integreringen utfordrende. Det bør vurderes om oppfølging av bosituasjon i større grad skal 
inngå i introduksjonsprogrammet, gjerne i samarbeid med lokale beboerorganisasjoner, 
borettslagsstyrer osv.   

Hvordan kan sammenhengen mellom lokalsentre og nærmiljø styrkes? 

Vi tror det er viktig lokalsentrene bygger videre på og bidrar til å styrke bydelenes egenart og at 
de sees på som sosiale knutepunkt og ikke først og fremst handelssenter.  
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Lokalsentrene representerer nettopp en mulighet for å styrke de lokale ressursene som finnes i 
nærmiljøet, men realiseringen av denne muligheten forutsetter at planleggingen og utviklingen 
av sentrene skjer med utgangspunkt i lokale behov. For å unngå at lokalsentrene framstår 
generiske og standardiserte, bør man tilstrebe å dyrke hvert senters egenart basert på bydelens 
særlige karakter, historie og forutsetninger. 

Hvordan kan kommunen legge til rette for lokalsentrene som diversitetsprosjekt? 

Det kan virke som at det potensialet som ligger i kommunens lokalsenterstrategi foreløpig ikke 
er utnyttet fullt ut. For at sentrene skal kunne fungere som diversitetsprosjekt – dvs. bidra til en 
mer mangfoldig og inkluderende by – må planprosessene i større grad gi rom for reelle 
medvirkningsprosesser som gjør det mulig for innbyggerne å forme sine nærmiljø.  
 
Mangfoldige bydeler og lokalsentre forutsetter også et variert boligtilbud og nabolag som 
tilrettelegger for uformelle sosiale møter.  For å realisere målsetningene om mangfoldige og 
inkluderende lokalsentre må kommunene lete etter virkemidler og arbeidsmåter som gjør dem i 
stand til å være mer aktive pådrivere for en boligutvikling og fortetting i bydelene som tilgodeser 
flyktninger og andre grupper som i dag faller utenfor boligmarkedet.  
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Innledning 
Prosjektet «Lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftige byer – bosetting og integrering av 
flyktninger i Trondheim kommune» har hatt som mål å utvikle kunnskap som kan bidra til at 
bosetting og integrering av flyktninger inngår som ledd i prosesser rundt bærekraftig 
lokalsenterutvikling. Det har tatt utgangspunkt i situasjonen i Trondheim kommune, men 
kunnskapen som framkommer, vil ha overføringsverdi til andre bykommuner.  
 
Prosjektet hadde i utgangspunktet to hoveddeler:  
1. Kartlegging av hvordan dagens lokalsentre fungerer som arenaer for integrering, med fokus 

på eksisterende og mulig framtidig boligtilbud og sosiale møteplasser  

2. Dybdestudier av hvordan bolig, bomiljø og lokalsenter påvirker integreringsprosesser 

 

Da prosjektet ble tildelt mindre ressurser og vi opplevde utfordringer med å komme i kontakt 
med flyktninger i lokalsentrene, ble prosjektets hoveddeler omformulert slik: 

1. Kartlegging av hvordan flykningene bosatt i Trondheim bruker lokalsentrene, andre 
arenaer og sosiale møteplasser  

2. Dybdestudie av betydningen av bolig, bomiljø og nabolag for sosial integrering? 

  

I denne rapporten oppsummeres resultatene fra prosjektet. Den gir innspill til hvordan 
kommunen kan arbeide videre med lokalsentre som strategi for en sosialt bærekraftig 
byutvikling der integrering av flyktninger inngår som en del.  

 

Bakgrunn 

Høsten 2015 ble det klart at Norge, som de fleste andre Europeiske land vil få en økt tilstrømming 
av innvandrere i årene framover. Trondheim bosatte i 2016 i alt 740 flyktninger og 
familiegjenforente (mot 450 i 2015 og ca. 300 de forutgående årene). Av disse var 123 enslige 
mindreårige, det største antallet noensinne. For 2017 var det planlagt å ta imot 730 flyktninger 
(hvorav 250 enslige mindreårige) men innen november var det blitt bosatt ca 400 antall 
flyktninger (Intervju med bosettingsansvarlige).  
 
Utfordringene knyttet til bosetting og integrering av asylsøkere og flyktninger er i liten grad 
inkludert i langsiktige planstrategier, noe som også er kommet frem i tidligere forskning (Hauge 
et al, 2015). Arbeidet med bosetting og integrering av innvandrere er organisert under Helse og 
Velferd, mens byplanlegging hører inn under Byutvikling. I et bærekraftperspektiv er det gunstig 
å se disse sektorene i sammenheng. Dette prosjektet søker derfor å bidra til at bosetting og 
integrering av flyktninger inngår som et sentralt element i lokalsenterutvikling som Trondheim 
kommunes strategi for en mer bærekraftig byutvikling.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel, er det å skape «en inkluderende og mangfoldig by» et av fire 
hovedmål (Trondheim kommune, 2010: 7). Det heter videre at man skal ha «..en boligpolitikk 
som utjevner sosiale forskjeller [..] tilrettelegge nye boområder for mennesker i ulike 
aldersgrupper, inntektsgrupper, med ulikt funksjonsnivå og med ulik kulturbakgrunn, og 
motvirke ensidige bomiljø» (ibid: 20). I kommuneplanens arealdel er lokalsentre definert som 
egne bestemmelsesområder der befolkningen skal få dekt sine daglige behov for handel og 
service innenfor gang- og sykkelavstand fra bolig og arbeidsplass (Trondheim kommune, 2012a). 
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Lokalsentre skal ha en arealutnyttelse på 6 boliger per dekar (Trondheim kommune, ibid) og bør 
ha minst 5-7000 bosatte og ansatte i sitt nære omland for å opprettholde et godt tilbud av varer 
og tjenester. Omlandet har ofte en utstrekning på 1-2 km i gangavstand (Trondheim kommune, 
2012a). Lokalsentrene skal på den måten bidra til reduserte klimagassutslipp knyttet til transport 
og som resultat av kommende boligfortetting. Utover det som er fastsatt i kommuneplanens 
arealdel, er arbeidet med å utvikle lokalsentrene til å bli mangfoldige og inkluderende 
møteplasser foreløpig kun i oppstarten. Det er verken satt i gang konkrete tiltak eller definert 
klare mål mht. hvordan bosetting og integrering av flyktninger kan inngå i lokalsenterutviklingen.  

Bærekraftig byutvikling: Boliger og nærmiljø som integreringstiltak 

Lokalsenterutvikling som planstrategi har i stor grad en miljømessig begrunnelse, det er 
hensiktsmessig å styre byutviklingen på en slik måte at transportbehovet og byspredning 
minimeres. Bærekraftig byutvikling innebærer imidlertid like mye en satsing på å skape en 
inkluderende og mangfoldig by hvor alle har lik mulighet til å delta (Trondheim kommune, 2010). 
Viktige elementer i begrepet sosial bærekraft er ifølge Bramley et al (2009; 2010) sosial likhet og 
bærekraftige lokalsamfunn. Mens sosial likhet handler om at alle skal ha lik tilgang til lokal 
service, skoler, helse, rekreasjonsområder, offentlig transport, arbeid og rimelige boliger, 
handler bærekraftige lokalsamfunn om tilhørighet, muligheter for sosial interaksjon, 
trygghet/sikkerhet, opplevd omgivelseskvaliteter, opplevd bokvalitet, sosial stabilitet, 
samfunnsdeltakelse og medvirkning (Bramley et al 2010).  
 
Sosial bærekraft kan ses som et mål i seg selv, men innenfor en helhetlig forståelse av bærekraftig 
utvikling må det være en gjensidighet (balanse) mellom sosial og miljømessig bærekraft (Støa, 
2009; 2014). En slik gjensidighet innebærer at det er vanskelig å nå miljømålene uten å også 
oppfylle de sosial målene og vice versa. Eller sagt på en annen måte: Et lavutslippssamfunn må 
også være sosialt bærekraftig. Problemet oppstår når sosiale og miljømessige mål er i konflikt 
med hverandre. Fortetting kan være et slikt konfliktområde, det kan bidra til redusert energibruk 
men føre til mangelfull bokvalitet. Spørsmål knyttet til tilgjengelighet for alle er et annet 
eksempel. Ved at det satses på å bedre lokal service og kollektivtransport enkelte steder, kan det 
føre til at beboere andre steder blir ekskludert. Spørsmål knyttet til forholdet mellom bolig og 
bruk av byen er derfor relevante her.  
 
Integrering av flyktninger inngår i tenkningen rundt sosial bærekraft siden det både har med 
likeverdig tilgang til samfunnsgoder og sosial inkludering å gjøre. Integrering er et komplekst og 
til dels kontroversielt begrep (Ager og Strang, 2008). Forståelsen av integrering spenner fra et 
assimileringsperspektiv som innebærer en forventning om at flyktninger skal tilpasse seg 
mottakersamfunnet slik at de på sikt ikke vil skille seg ut, til et multikultur-perspektiv der retten 
til å bevare sin kulturelle og religiøse identitet anerkjennes (ibid). I dag vil de fleste ta avstand fra 
assimilering som et mål for integreringen og akseptere at ankomsten av flyktninger vil innebære 
en større grad av kulturelt mangfold og dermed også en gradvis endring av vårt eget samfunn 
både på lokalt og nasjonalt nivå.  

Målsetning  

Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som kan bidra til at bosetting og integrering 
av flyktninger inngår som ledd i prosesser rundt bærekraftig lokalsenterutvikling. Vi ønsker å se 
på hvordan de fysiske omgivelsene og det sosiale livet i lokalsentrene spiller sammen i tråd med 
idéen om bærekraftig byutvikling der sosiale og miljømessige dimensjoner balanseres.  
 
Delmål 1: Kartlegge flyktningenes bosituasjon og bruk av byen med tanke på utfordringer og 
muligheter knyttet til dagens lokalsentre i Trondheim som arenaer for integrering?  
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Delmål 2: Identifisere og diskutere hvordan ulike kvaliteter ved bolig, bomiljø og lokalsentre kan 
bidra til integreringsprosesser  
 
Delmål 3: Bidra med innspill til pågående planprosesser knyttet til lokalsenterutvikling som 
strategi for bærekraftig byutvikling med fokus på bosetting og integrering av innvandrere og 
samspillet mellom sosiale og miljømessige bærekraftmål. 

I prosjektet har vi hovedsakelig fokusert på Delmål 1 og 2, mens Delmål 3 er dekt primært i 
diskusjonsdelen i denne rapporten. Det planlegges et seminar våren 2018 hvor hovedfunnene 
fra prosjektet skal legges fram og drøftes. 

Rapportens oppbygging 

Formålet med denne rapporten er å dokumentere på en kortfattet måte arbeidet som er gjort i 
prosjektet og det empiriske materialet som er innhentet. Innenfor rammen av prosjektet har det 
ikke vært rom for dyptgående analyser, men vi vil peke på temaer der materialet gir grunnlag for 
videre diskusjoner både når det gjelder kommunenes praksis og av mer teoretisk karakter. 
Rapporten vil tjene som utgangspunkt for et planlagt seminar som vil bli gjennomført i løpet av 
våren 2018. I tillegg vil diskusjonen bli videreført i to planlagte vitenskapelige artikler basert på 
funn fra dette og tilliggende forskningsprosjekter relatert til kommunale bosettingsstrategier på 
den ene siden, og boligens og nærmiljøet rolle i integreringsprosesser på den andre.  

Rapporten er delt i seks hoveddeler:  

1. Innledning: hovedmålsetning og bakgrunn av prosjektet 
2. Teori: teoretisk grunnlag for prosjektet basert på teorier om sosial inkludering og 

integrering og rollen fysiske omgivelser kan ha i integreringsprosesser med spesiell fokus 
på bolig og nærmiljøet som integreringstiltak 

3. Metode og gjennomføring: redegjørelse for hvilke metoder som er brukt i prosjektet, 
metodiske utfordringer og endringer i prosjektets fokus underveis. 

4. Resultater: beskrivelse av de hovedfunnene fra prosjektet inndelt i to avsnitt. Det første 
presenterer resultatene fra en kartlegging av flyktningers bruk av fem lokalsentre i 
Trondheim.  Det andre omhandler mer konkret flyktningenes bosituasjon, eieforhold, 
bruk av byen og sosial nettverk 

5. Diskusjon: Analyse av hvilke betydninger flyktningenes opplevelse og bruk av bolig og 
byens sosiale møteplasser kan ha for kommunens arbeid med integrering, bosetting og 
videreutvikling av lokalsentrene?.  

6. Avsluttende refleksjon: interessante funn og problemstillinger for videre diskusjon og 
forskning. 
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Teori 

Sosial inkludering og integrering 

Integrering er et komplekst og til dels kontroversielt begrep (Ager and Strang, 2008). Det finnes 
flere definisjoner og tilnærminger til begrepet. For eksempel definerer Efms INTERPOL (2006: 18) 
integrering som en interaktiv og kontinuerlig prosess mellom immigranter og 
mottakersamfunnet, hvor immigranter gradvis inkluderes og aksepteres i mottakersamfunnets 
institusjoner, relasjoner og sosiale statuser. I denne prosessen er det mottakersamfunnet som 
har mest makt til å definere hva som skal til for å få aksept og bli sett på som en «likeverdig» 
medborger (se også Esser, 2000). Integrering som begrep berører dermed både normative 
forståelser av hva som skal til for å være integrert, og immigrantenes egne opplevelser av å bli 
inkludert eller ekskludert.   
 
Et rammeverk som har vært mye brukt i studier av integrering, er utarbeidet av Ager og Strang 
(2008) (se fig. 1). Rammeverket består av indikatorer som er utviklet for å evaluere integrering i 
Storbritannia. Her defineres ti sentrale områder som spiller inn i integreringsprosessen, fordelt 
på fire hovedkategorier. Integreringsarbeidet i kommunal og statlig regi, dreier seg hovedsakelig 
om å tilrettelegge for at flyktningene får opplæring i norsk språk og samfunnsforståelse, i tillegg 
til å tilby hjelp til bosetting, arbeidstrening og helse. Den sosiale integreringen, som er sentral for 
at flyktninger føler seg inkludert i mottakersamfunnet, er i stor grad avhengig av at flyktningene 
greier å etablere et sosialt nettverk i kommunen hvor de blir bosatt.   

Figur 1 Indikatorer for integrering etter Ager og Strang (2008: 170) 

Mens Ager og Stang (2008) insisterer på at alle de ti områdene for integrering både må forstås 
som likeverdige og gjensidig avhengige av hverandre, påpeker Valtonen (2004) at land med en 
sterk velferdsstat ikke nødvendigvis gir bedre forutsetninger for at immigrantene inkluderes i 
samfunnet. I land hvor flyktninger har rettigheter og tilgang til bosetting, språkopplæring og 
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utdanning, kan for eksempel lav status på arbeidsmarkedet bidra til at grupper faller utenfor 
samfunnet både økonomisk og sosialt. I politisk og akademisk debatt siden 1990-tallet, har 
dermed integrering i økende grad blitt sett som et spørsmål om minoritetsbefolkningens 
muligheter til å delta i samfunnet (se f.eks. Dahlstedt 2015). Samtidig har vi sett en voksende 
bekymring i europeisk bypolitikk om at den økende segregeringen av etniske minoriteter og 
svakerestilte sosiale grupper i nedslitte og mindre attraktive byområder skal virke hemmende på 
integrering og minoritetsbefolkningens følelse av tilhørighet til (stor)samfunnet. 
Integreringsdebatten kan dermed kobles til det som gjerne omtales som en sosial 
ekskluderingsdiskurs i europeisk bypolitikk og –planlegging, og som innebærer en vending fra å 
fokusere på strukturelle og økonomiske årsaker til fattigdom og sosiale problem til å fokusere på 
sosial ekskludering og stigmatisering som et problem ved segregerte, multietniske bydeler (se 
f.eks. Geddes 2000, Atkinson 2000 og Davies 2005). Denne vendingen er blitt etterfulgt av en 
rekke områderettede initiativ i segregerte, multietniske bydeler, bl.a. for å stimulere 
innvandrerbefolkningens muligheter til deltakelse i samfunnet (Gressgård & Jensen 2015). 
Dermed har integrering blitt aktualisert som et sentralt spørsmål både i boligfaglige og 
byplanfaglige debatter, i tillegg til at mange etterspør mer kunnskap om betydningen av å forstå 
integrering også i et romlig perspektiv.   
 

Perspektiver på integrering i byplanfaglige debatter 

Integrering har blitt aktualisert som et spørsmål i byplanfaglige debatter som følge av 
utfordringer knyttet til den økende segregeringen av etniske minoriteter i mer eller mindre 
depriverte byområder. Fincher m.fl. (2014) og Gressgård og Jensen (2015) har identifisert tre 
sentrale teoretiske retninger som har informert byplanfaglige debatter om integrering: retten til 
byen (‘right to the city’), planlegging og multikulturalisme eller pluralisme, og en noe nyere 
retning som knytter begrepet ‘sosial kapital’ til debatter om sosial ekskludering og utfordringer 
ved segregerte, mulitetniske byområder. ‘Right to the city’ er et sentralt begrep innen kritisk 
byteori som bl.a. kan knyttes til hvordan sosial rettferdighet, demokrati og maktforhold avspeiler 
seg i byrommene (se f.eks. Lefebvre 1968, 1996, Harvey 1973, 2008, Mitchell 2003, Marcuse et 
al. 2009). Relevant i denne sammenhengen er f.eks. hvordan maktforhold i byen og i 
planleggingspraksiser kan bidra til eller hindre flyktningenes bruk og innflytelse av byrommene, 
spesielt de som deles med majoritetssamfunnet. Mens ‘right to the city’ kan sies å være et 
akademisk begrep og tilnærming til byen som konfliktfylt og politisert ‘levd’ virkelighet, er 
multikulturalisme et begrep som gjerne opptrer i offentlig debatt om integrering. 
Multikulturalisme kan imidlertid forstås både som en filosofi om nasjonalstaten og det nasjonale 
fellesskap, og som en tilnærming i offentlig politikk i land og byer som har et stort etnisk 
mangfold i befolkningen (Fincher et al. 2014). Multikulturalisme refererer videre til den empiriske 
virkeligheten som finnes i flere byer i dag, og kan knyttes til hvordan politikk og planlegging 
håndterer og tilnærmer seg etnisk ulikhet og segregering. Fra et nordisk ståsted, foretrekker 
Gressgård and Jensen (2015) begrepet pluralisme fremfor multikulturalisme.1 Pluralisme som 
begrep forbindes gjerne med debattene i og om planlegging som på 1960-tallet stilte spørsmål 
ved hvilke interesser som ble representert i planlegging og ikke (se Allmendinger 2002, and 

                                                           
1 Gressgård and Jensen (2015) forklarer ikke eksplisitt hvorfor de foretrekker begrepet ‘pluralisme’. En 
mulig årsak kan likevel være at begrepet multikulturalisme gjerne assosieres med den noe polariserte 
integreringsdebatten i Norge. Her har multikulturalisme som fenomen og ideologi på den ene siden blitt 
beskrevet som årsak til feilslått integreringspolitikk og en potensiell trussel mot såkalte norske verdier, og 
på den ene siden blitt trukket frem som et verdi- og demokratispørsmål. I norsk kontekst kan dermed 
‘pluralisme’ forstås som et noe mindre politisk ladet begrep.  
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Harding 2009). Pluralisme har senere blitt utviklet som både en tilnærming til å analysere 
hvordan ulike (kulturelle) verdisyn og grupper har ulik makt og innflytelse i planlegging, og som 
et normativt verdisyn i planlegging. Både multikulturalisme og pluralisme er ambisiøse begreper. 
For eksempel argumenterer Hou (2013) for at begrepet ‘transkulturalisme’ i større grad tar inn 
over seg endringsprosesser i byer knyttet til kulturutveksling og større kulturelt mangfold.  
 
Sosial kapital er et begrep som i økende grad har fått innflytelse i politiske og planfaglige debatter 
om integrering (Gressgård and Jensen 2015). Det er spesielt Putnams (1995, 2000) teoretisering 
av begrepet som har fått særlig innflytelse (Sullivan 2009, se Portes 1998 for en redegjørelse for 
ulike tilnærminger og forståelser av sosial kapital). Putnams tilnærming til sosial kapital som et 
kjennetegn ved velfungerende sivilsamfunn, har vist seg å være egnet for politikk rettet mot 
spesielt såkalte ‘ekskluderte’ eller ‘marginaliserte’ nabolag. Argumentet er at de som bor i 
marginaliserte nabolag har mer begrenset tilgang til sosiale nettverk på tvers av ulike sosiale 
grupper, og at de som bor i et mer sosialt blandet nabolag vil kunne ta del i sosiale nettverk som 
kan være viktig for å få tilgang på muligheter og innflytelse (se f.eks. Arthurson m.fl. 2015). I 
tillegg forstås mangfoldige nettverk som viktige for å bidra til tillit mellom ulike sosiale grupper. 
Det skilles mellom såkalt ‘bridging’ sosial kapital, som er de ressursene som er tilgjengelig i sosiale 
nettverk på tvers av etniske, klasserelaterte og geografisk avgrensede nettverk, og ‘bonding’ 
sosial kapital som er betegnende for de nettverkene som bidrar til å knytte tilhørighet innad i en 
gruppe. Det er særlig ‘bridging’ sosial kapital som er fokus for ulike integreringsprosjekt som 
legger vekt på å stimulere til mer deltakelse og innflytelse i samfunnet (Sullivan 2009). 
 
De teoretiske debattene over er ikke lett å oversette til planleggingsstrategier som kan bidra til 
å fremme integrering. Fincher m.fl. (2014) har identifisert to sentrale strategier i vestlige byer for 
å fremme integrering. Den første er knyttet til ideen om å tilstrebe en mer sosialt og etnisk 
blandet befolkning (‘social mix’) i ulike deler av bydelen. Dette er bl.a. relevant for bosetting av 
flyktninger og tiltak rettet mot særlig segregerte byområder. Ideen om en mer sosialt blandet 
befolkning som et mer harmonisk samfunn, har lange tradisjoner i vestlig planlegging (se Cole 
and Goodchild 2001). Mens begrepet tidligere var knyttet til fattigdoms- og klasserelaterte 
spørsmål, har sosial miks siden 1990-tallet i større grad blitt diskutert som en strategi for å 
motvirke uheldige konsekvenser av etnisk segregering (Fincher m.fl. 2014). Ideen bak er at et 
mer etnisk blandet nabolag kan bidra til integrering, gjennom for eksempel tilgang på sosiale 
nettverk på tvers av etniske grupper (se f.eks. Lees 2008 og Arthurson 2015 for en kritisk 
diskusjon av sosial miks som strategi i bypolitikk og planlegging). Den andre strategien er å 
tilrettelegge for sosiale møteplasser (‘planning for spaces for encounters’) i offentlige rom. Mens 
ideen om sosial miks i stor grad fokuserer på bosettingsmønster og segregerte nabolag, og altså 
er en romlig tilnærming til byen, er strategien for å tilrettelegge for sosiale møteplasser i større 
grad knyttet til design og bruk av (materielle) offentlige rom. Koblingen mellom tilrettelegging 
for møter mellom ulike sosiale og etniske grupper og hvordan slike møteplasser brukes er 
imidlertid ikke rett frem. Med utgangspunkt i teoretiske debatter om ‘right to the city’, har for 
eksempel offentlige rom blitt analysert i lys av hvordan normative forståelser av hva som er 
akseptert og ikke, eller forstås som ‘passende’ og ikke, kan bidra til sosial inkludering og 
ekskludering (Fincher et al. 2014, Gressgård og Jensen 2015. Se f.eks. Mitchell 2003). Relevant 
her er både hvordan ulike etniske minoriteter får mulighet eller ikke til å være visuelt synlig og 
sette sitt kulturelle særpreg på ulike offentlige rom, og både formelle og uformelle reguleringer 
av hvordan offentlige rom kan brukes. I hvilken grad sosiale møter i offentlige rom kan bidra til 
endring utover møtet i seg selv, er også svært omdiskutert (Fincher et al. 2014). Videre påpeker 
flere at sosiale møter på tvers av ulike etniske og kulturelle grupper i større grad forekommer på 
arenaer som planleggerne i liten grad diskuterer eller har direkte innflytelse over, slik som på 
skolen, bibliotek, arbeidsplasser og gjennom aktiviteter i nabolagene som hagearbeid og 
nabobesøk (ibid.). 



Arkitektur og Planlegging 

15 

Selv om både ideen om en mer sosialt og etnisk blandet befolkning og om betydningen av å 
tilrettelegge for møteplasser i det offentlige rom gjerne kommer sammen områderettede 
byfornyelsesprogram, slik f.eks. Områdeløft Saupstad-Kolstad (Trondheim kommune 2013), er 
‘social mix’ i liten grad diskutert i overordnede planleggingsstrategier som berører f.eks. 
fortetting i tilknytning til lokalsentre og kollektivtransport. Til en viss grad berøres dette av ulike 
reguleringsbestemmelser om en variert boligsammensetning (type bolig, størrelse og eierform). 
Legeby og Marcus (2011) argumenterer derfor for at en større bevissthet rundt hvordan en kan 
bidra til en variert og sammensatt befolkning bør være like sentral i byutviklingen som 
betydningen av gode offentlige rom.  
 

Bolig, hjem og nabolag  

I stedet for å betrakte boliger kun som noe intimt og privat, skilt fra det offentlige liv, er vi opptatt 
av sammenhengen mellom bolig og samfunn. I tråd med dette, betrakter vi det å bo som en 
"prosess for å etablere forbindelser med andre og skape en følelsesorden som en del av snarere 
enn adskilt fra samfunnet" (Blunt & Dowling, 2006: 14). Burrell (2014) påviser i sin studie av et 
sosialt belastet nabolag sentralt i Leicester i Storbritannia, hvordan hjemmelivet på den ene siden 
både påvirker og blir påvirket av politiske beslutninger og prosesser og på den måten er nært 
knyttet til mer omfattende økonomiske og sosiale felt.  I følge Burrell forstyrrer disse feltene 
privatlivets fred, uavhengig av omgivelsene og i bunn og grunn beboernes selvstendighet og 
posisjon i samfunnet. Dette er særlig relevant når det gjelder flyktninger som i liten grad selv har 
valgt sin egen bolig, og der boligtilbudet i stor grad styres av økonomiske strukturer (for eksempel 
hva som tilbys i markedet innenfor det prissegmentet som er aktuelt for denne gruppen) og 
boligpolitiske føringer (for eksempel ønsket om å spre flyktningene mest mulig i byen).     
 
Når man utforsker de romlige dimensjonene i en sosial integrasjonsprosess, innebærer denne 
forståelsen at flyktningens måte å skape seg hjem på (homemaking practices) er knyttet til og 
påvirker hvordan de relaterer seg til samfunnet forøvrig. Derfor kan sosial integrasjon ikke forstås 
fullt ut uten kunnskap om boligsituasjonen og hjemmets betydning. Dette kan være spesielt 
viktig i en norsk sammenheng, siden vårt samfunn anses å være mer hjemme-sentrert enn mange 
andre (Gullestad, 1992) blant annet fordi store deler av våre sosiale liv skjer hjemme. 
 
Flere forskere viser hvordan boliger mer spesifikt påvirker integrasjonsprosesser. Ager og Strand 
(2008) nevner det som en av de fire "markørene" for integrasjon, og understreker at det ikke 
bare handler om tak over hodet, men like mye om de sosiale og kulturelle konsekvenser boligen 
har. Stabilitet i boligmiljøet har betydning for sikkerhet og sosial interaksjon. Videre er evnen til 
å skaffe seg bolig på egen hånd (såkalt selvbosetting) samt det å eie boligen selv, aspekter som 
påvirker opplevelsen av å ha kontroll over egen situasjon (Røe, 2015). Samtidig er enkelte 
kommuner kritiske til selvbosetting fordi de ser at det kan føre til en opphoping av flyktninger i 
enkelte nabolag og dermed på sikt motvirke visjonen om sosial miks som antas å være en 
betingelse for integrasjon (Valenta og Bunar, 2010; Røe, 2015). 
 
I tillegg til aspekter som lokalisering og eierskap, påvirker egenskaper ved selve boligen i stor 
grad innbyggernes livskvalitet, deres daglige liv og deres samspill med lokalsamfunnet. 
Antropologen Mark Vacher har undersøkt hva det betyr å leve som innvandrer i danske 
almenboliger. Han identifiserer tre hovedutfordringer: At innvandrerne kommer utenfor sin egen 
inngangsdør, å fremme deres engasjement og tilhørighet, og til slutt at nabolaget støtter opp 
under positive initiativ fra innvandrerbefolkningen (Vacher, 2007). Noen av svarene på disse 
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utfordringene kan finnes i hvordan overganger mellom private og offentlige rom, nabolag og 
lokale sentre er utformet og organisert.  
 
Forskning på boligkvaliteten i asylmottak viser at lav standard på bygninger som asylsøkere tilbys 
motvirker målet om integrering siden dårlig estetisk og teknisk kvalitet blir et symbol på 
utelukkelse og lav sosial status (Hauge et al., 2015; 2017). Dette kan også være tilfelle hvis 
flyktninger bosettes i boliger som skiller seg ut ved å ha lavere standard enn andre boliger, eller 
ved å ligge i områder av byen som betraktes som mindre attraktive. 
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Metode og gjennomføring 
 
Prosjektet ble gjennomført i tre faser: i den første fasen ble det gjort en litteraturstudie for å 
kartlegge det teoretiske landskapet der prosjektet er plassert og en studie av det offentlige og 
frivillige apparatet i Trondheim for å bosette flyktningene. 
 
I den neste fasen ble det gjennomført en forstudie av masterstudenter i grupper, der de 
undersøkte fem lokalsentre i Trondheim og hvordan flykningene i disse lokalområdene bruker 
de møteplassene senterne tilbyr og andre sosiale arenaer i byen. De undersøkte også hvordan 
flyktningene danner sosiale nettverk og hvilke nettverk som fungerer best. 
  
I den tredje og siste fasen ble det gjort en dybdestudie av hvordan flyktningene selv oppfatter 
rollen bolig, bomiljø og andre arenaer i nærmiljøet og byen spiller i å fremme deres 
forutsetninger for sosial integrasjon. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med representanter 
for kommunens flyktningtjenester, bosettingsansvarlige i kommunen og representanter for to 
borettslag der flyktningene har blitt bosatt av kommunen. Alt materiale fra intervjuer med 
flyktninger er anonymisert, og det er ikke koblet til persondata. Intervjupersonene har gitt 
informert samtykke og blitt gitt anledning til å trekke seg fra prosjektet. 
 
Parallell med de tre fasene har en masterstudent Sara Okhovat, i studieprogrammet MSc. i 
Sustainable Urban Transition, undersøkt biblioteket på Saupstad som en fungerende møteplass 
for forskjellige grupper. Avhandlingen og funnene hennes har blitt brukt for å utdype påstandene 
om Saupstad-Kolstad som et ofte omtalt attraktivt lokalsenter for flyktningene i Trondheim. 
 

Metoder 

Litteraturstudie  

Litteraturstudien ble gjennomført ved å bruke søke/nøkkelord i database for vitenskapelige 
artikler (Scopus) med følgende søkeord – ‘integration’, ‘integration and place’ og ‘integration and 
urban planning’2. Det var mest engelskspråklige vitenskapelige artikler som ble brukt i studien 
men det også inkluderte artikler skrevet av nordiske forfattere på engelsk. Litteraturen ble 
klassifisert og omarbeidet til et narrativ og representert grafisk3. Den teoretiske rammen som ble 
utviklet basert på litteraturstudien ble brukt som grunnlag for studentoppgavene og utvikling av 
intervjuguiden til dybdeintervjuer som ble gjennomført i den siste fasen. 

Nettbasert datainnsamling  

Flere offentlige nettsider ble brukt for å lage en oversikt over kommunale og frivillige etater som 
yter tjenester for bosetting og integrering av flyktningene i kommunen. Det var grunnlaget for å 
identifisere nøkkel aktører for dybdeintervjuer i fase tre av prosjektet. 

                                                           
2 Søkestrengen som ble brukt var TITLE-ABS-KEY (integration  OR  inclusion)  AND  (immigrant*  OR  
refugee*  OR  migrant*  OR asylum*)  AND  (space  OR  place)  AND  (city  OR  cities  OR neighbo*  OR  
urban)  AND  (LIMIT-TO (SUBJAREA ,  "SOCI")  OR  LIMIT-TO (SUBJAREA ,  "ARTS")  OR  LIMIT-TO (SUBJAREA 
, "Undefined")  
3 Litteraturstudiet ble gjennomført av PhD-stipendiat David Smith 
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Ustrukturerte intervjuer 

Studentgruppene brukte snøball metoden for å identifisere informantene til korte og lange 
kartleggingssamtaler i fase to av prosjektet. De brukte en grov intervjuguide for samtalene og 
vekslet mellom samtaler og bruk av kart for å få informantene til å vise deres bruk av sosiale 
arenaer i byen. Samtalene fant sted på forskjellige steder og møteplasser i byen. Selv om 
intensjonen var å få kontakt med informanter i de identifiserte lokalsentrene, måtte studentene 
endre på strategien og finne informanter på mer etablerte møteplasser også andre steder i byen. 
Vi skriver mer om de metodiske utfordringene senere i kapittelet. Til sammen ble det 
gjennomført samtaler med 44 informanter enten én til én eller i små grupper.  

Strukturerte intervjuer  

I fase tre ble det gjennomført strukturerte intervjuer med flyktninger og andre innvandrere ved 
å bruke en intervjuguide (se vedlegg C) som ble utviklet ut fra erfaringene med intervjuer i fase 
2 og den teoretiske rammen fra fase 1. Intervjuene fant sted på etablerte møteplasser i byen og 
i nabolagene der det finnes aktiviteter tilrettelagt for flyktninger. De fleste av intervjuene ble 
gjennomført i én til én samtaler men i tillegg ble det også gjennomført seks gruppeintervjuer der 
hver enkelt i gruppen ble stilt de samme spørsmålene fra intervjuguiden. Alle intervjuene med 
flyktningene unntatt to individuelle intervjuer og et gruppeintervju ble gjennomført av to 
forskningsassistenter – Sara Okhovat og Alejandra Madero. Intervjuene ble også transkribert av 
dem og var brukt som grunnlag for å lage kartene som er inkludert i rapporten. Alle intervjuer 
med bosettingsansvarlige i kommunen og i borettslagene er gjennomført av forskerne selv4. 

Oversikt over intervjuene  

11 individuelle intervjuer med flyktninger (i et tilfelle med et ektepar og et tilfelle med mor, far 
og datter), 6 gruppeintervjuer ble gjennomført i fase tre. I tillegg deltok forskerne in en skoletime 
ved Enhet for voksenopplæring (EVO) der de også hadde samtaler med elevene.  
 
Totalt snakket vi med 41 informanter (18 kvinner, 23 menn i alderen 17-60 år). 33 informanter 
har bodd i Norge 5 år eller mindre, 8 informanter har bodd her lengre. Prosjektet er fokusert på 
flyktningene som har fått bosettingstillatelse men er i sine første 5 år av etableringsfasen i 
kommunen. Denne perioden tilsvarer introduksjonsprogrammet i Trondheim Kommune. Men 
noen mer etablerte flyktninger ble også intervjuet for å få et innblikk i hvordan det sosiale 
nettverket deres utviklet seg etter den første etableringsfasen. 
 
Informantene kom fra følgende land: Iran (9), Irak (1), Afghanistan (2), Somalia (1), Eritrea (3), 
Yemen (1), Palestina (1), Sudan (1), Burundi (1) og Syria (21). De som er vist til eller som er sitert 
direkte i rapporten er gitt fiktive navn, se vedlegg A.  
 
I tillegg til disse ble det gjennomført seks intervjuer med representanter for flyktningetjenesten, 
bosettingsansvarlige og representanter for to borettslagsstyrer.  
 

Metodiske utfordringer 

Noen metodiske utfordringene endret omfang, fokus og feltarbeidets strategi i prosjektet: 
1. Språk: Siden informantene hadde forskjellige språkferdigheter på norsk og engelsk var 

det en utfordring å kunne ha veldig detaljerte samtaler med dem. I fase to av prosjektet 

                                                           
4 I tillegg til forfatterne, deltok også PhD-stipendiat Ragne Øwre Thorshaug i flere av intervjuene.   
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ble dette håndtert ved at noen av de internasjonale studenter i gruppen snakket samme 
språk som flyktningene de intervjuet. I fasen med dybdestudie kunne en av 
forskningsassistentene persisk og hadde basiskompetanse i arabisk. Dette kan ha 
medført en viss skjevhet i valg av informantene. 

2. Tilgjengelighet av informantene i lokalsentre: Allerede i andre fasen av feltarbeidet i 
prosjektet opplevde studentgruppene store utfordringer med å få kontakt med 
informanter i riktig målgruppe i de identifiserte lokalsentrene. Dette førte til 
informantene i stedet ble oppsøkt i mer etablerte møteplasser uavhengig av hvor de var 
lokalisert i byen. Som oftest lå disse møteplassene i Midtbyen med unntak av noen på 
Saupstad Kolstad. Det samme strategien ble brukt videre i prosjektet. Dette er også en 
illustrasjon av at de fleste 'formelle' og de 'uformelle' møteplassene er lokaisert sentralt  
i Trondheim og at mange av lokalsentrene ikke har en entydig identitet som en møteplass 
utover å være handelssentre. Dette gjorde det også vanskelig å identifisere utvalgte 
lokalsentre for dybdestudien, noe som var en opprinnelige intensjonen med prosjektet. 
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Resultater 
Den første delen av avsnittet oppsummerer resultatene fra studentoppgavene gjennomført 
høsten 20165. Videre presenteres resultatene fra intervjuer gjennomført i 2017 med flyktninger, 
bosettingsansvarlige i kommunen og representanter for borettslag der det er bosatt flyktninger 
de siste årene.  
 

Lokalsentrenes rolle 

Blant de 13 lokale sentrene som ble identifisert i Trondheim kommunes arealplan i 2014 
(Trondheim kommune, 2014), ble fem valgt ut for kartleggingen som ble utført av studenter på 
masterprogrammet i Urban Ecological Planning i løpet av høsten 2016 (se figur 2). De fem var: 
 
Valentinlyst  
Valentinlyst har et definert lokalsenter etablert i 1975, med butikker, eldresenter, lege, tannlege 
og kirke. Det ligger nær Strindheim som vil være et fremtidig knutepunkt for superbussen.  
 
Ranheim  
Det bygges mye nye boliger på Ranheim, men bydelen mangler et definert lokalsenter. 
Avstanden til bysentrum gjør at man kan tenke seg at fremtidig lokalsenter ville ha viktige 
funksjoner for lokalmiljøet. Relativt få bosatte flyktninger per i dag. Ligger ved superbuss-trasé. 
 
Risvollan 
Risvollan har et definert lokalsenter etablert på 1970-tallet som en del av utbyggingen av 
Risvollan BL. Senteret har blant annet butikker, bibliotek og legesenter. Det er visuelt synlig med 
høyblokken som inneholder relativt mange kommunalt eide leiligheter. Senteret ligger ikke ved 
superbuss-trasé, det er mer som en ‘dead-end’ / isolert fra resten av byen og ble vurdert som 
interessant å undersøke av den grunn. 
 
Lademoen  
Bydelen har mange innflyttere, og den største andelen bosatte flyktninger av de foreslåtte 
lokalsentrene. Den ligger ved superbuss-trasé og har en relativt stor andel kommunale boliger, 
bygater, urbant, mye brukt, kirke og enkelte demografiske utfordringer. Lademoen har mye 
nybygging (Lilleby), nærhet til bysentrum, men har et udefinert lokalsenter. 
 
Saupstad  
Saupstad en typisk drabantby bygget ut på 1970-tallet, med et definert og veletablert 
bydelssenter. Har enkelte demografiske- og levekårsutfordringer og inngår i Trondheim 
kommunes områdesatsing. Saupstad har en relativt liten andel nybosatte flyktninger, men har 
samlet sett en større andel ikke-vestlige innvandrere. 
 

                                                           
5 For en mer utførlig beskrivelse av resultatene fra studentoppgavene (på engelsk), se vedlegg B 
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Figur 2: Kart over Trondheim som viser de fem utvalgte lokalsentrene.  
 
Gjennom kvalitative observasjoner, uformelle samtaler, intervjuer, fokusgrupper og workshops, 
undersøkte studentene hvordan flyktningene brukte og forholdt seg til deres nabolag, til 
bysentrum og til byen som helhet. Totalt snakket de med 44 flyktninger enten enkeltvis eller i 
grupper. I tillegg stilte de korte spørsmål til flere som de traff i forbindelse med 
idrettsarrangementer o.l . De fleste informantene var unge enslige voksne (for det meste menn), 
men også noen familier ble intervjuet. De viktigste nasjonalitetene var syrere, afghanere og 
eritreere. Blant spørsmålene studentene stilte var: 1) Hva er dine daglige aktiviteter? Hvor? Når? 
Med hvem? Hvordan kommer du deg dit? 2) Hvilke typer steder / hvilke steder bruker du i 
nabolaget / byen / sentrum / lokal senter? 3) Hva er de viktigste sosiale nettverkene dine og 
hvorfor? 4) Beskriv en vanlig dag / uke. Noen grupper intervjuet også andre aktører 
(sosialarbeidere, representanter for boligkooperativer etc.). 
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V A L E N T I N L Y S T 
Folkemengde 2016: 5237 
Antall bosatte flyktninger 
2016: 91 
Ikke-vestlige innvandrere: 
6 % 

  

 
R A N H E I M 
Folkemengde 2016: 5735 
Antall bosatte flyktninger 
2016: 66 
Ikke-vestlige innvandrere: 
2,8 % 
   

 
R I S V O L L A N  
Folkemengde 2016: 4317 
Antall bosatte flyktninger 
2016: 64 
Ikke-vestlige innvandrere: 
7,2 % 
   

 
L A D E M O E N 
Folkemengde 2016: 4905 
Antall bosatte flyktninger 
2016: 185 
Ikke-vestlige innvandrere: 
13,1 % 
   

 
S A U P S T A D 
Folkemengde 2016: 4952 
Antall bosatte flyktninger 
2016: 58 
Ikke-vestlige innvandrere: 
29,4 % 
   

Tabell 1: Oversikt over lokalsentrene6 som inngikk i studentoppgavene høsten 2016. Alle kart er hentet fra 
Trondheim kommune, 2012a, unntatt kart over Lademoen som er fra Google Maps. Foto fra Risvollan: Eli 
Støa, andre foto: Alejandra Madero  

                                                           
6 Tall på folkemengde og antall bosatte flyktninger bosatt i kommunale boliger er mottatt direkte fra 
Trondheim kommune , Eierskapsenheten (30.09.2016). Prosentandel  innvandrere er hentet fra  
Trondheim kommune (2012b): Levekår 2011. Rapport om levekår i Trondheim. Trondheim kommune, 
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De fleste gruppene slet med å finne relevante informanter. De fant det vanskelig å ta kontakt 
med folk direkte på lokalsentrene, siden det er vanskelig å vite hvem som er flyktninger og hvem 
som bare er norske utenlandsk eller andre innvandrere. De oppsøkte derfor etablerte arenaer 
hvor flyktninger møtes, for eksempel språkkafeer, kvalifikasjonsprogrammet i kommunen, kirker, 
idrettsforeninger og andre møteplasser for innvandrere. Tre av gruppene klarte å finne et 
tilstrekkelig antall informanter i "deres" lokalsenter, de to andre kom i kontakt med flyktninger 
som bodde over hele Trondheim, men spurte fortsatt om hvordan de bruker byen og deres 
nabolag. 

Hvilke kvaliteter og aktiviteter tilbys? 

I følge studentoppgavene ser ut til at lokalsentrene i liten grad fungerer som arenaer for sosiale 
møter mellom flyktningene og lokalsamfunnet. De fleste informantene gir uttrykk for at 
bysentrum er mer attraktivt som et sosialt møtested, et sted å oppholde seg, enn lokalsentrene. 
Lokalsentrene tilbyr ofte ikke aktiviteter som flyktningene etterspør, for eksempel språkkafeer, 
muligheter for frivillig arbeid, idrett, religiøse aktiviteter osv. Selv når det gjelder handling av mat 
og andre varer, foretrekker flyktninger ikke nødvendigvis de lokale butikkene. De handler 
hovedsakelig der hvor prisene er laveste, dvs ofte i butikker som ligger i større kjøpesentre. Noen 
benytter seg av tilbud om gratisbuss til Sverige og gjøre sine innkjøp der. Lokalsentrene blir av 
flere informanter oppfattet som kjedelige, de mangler attraktive offentlige rom for å "slappe av" 
uten å måtte kjøpe noe. I noen nabolag er det ikke noe definert og synlig senter i det hele tatt, 
noe som gjør dem enda vanskeligere å forholde seg til. 
 
Viktige sosiale arenaer 

Flere informanter i nesten alle grupper ga uttrykk for verdien av idrettsaktiviteter og andre 
former for frivillighet. Mulighetene som ligger her for sosial interaksjon, både mellom 
flyktningene  selv og mellom flyktninger og majoritetsbefolkningen ble vektlagt. Frivillig arbeid 
fungerer både som et middel for økt samhandling, økt kjennskap til kulturelle og sosiale normer, 
samt som en kilde for informasjon om sysselsettingsmuligheter mv. Språkkaféene har en 
lignende funksjon. Sport og trening ble nevnt av flere informanter som deres eneste mulighet for 
rekreasjon og samhandling med andre, om enn i hovedsak med andre flyktninger med lignende 
kulturelle bakgrunn. Religiøse aktiviteter har også dobbel funksjon - å opprettholde en 
opplevelse av identitet gjennom utøvelse av egen religion, samt tilby et sosialt møtested. Lokale 
frivillighetssentre, idrettsanlegg og religiøse møtesteder bør være en del av diskusjonen om 
hvilke aktiviteter lokalsentre skal tilby. 
 
Mangel på synlighet 

Ifølge studentene er flyktninger (og andre ikke-vestlige innvandrere) generelt ikke synlige i 
lokalsentrene (med unntak av Saupstad-Kolstad). Dette kan skyldes at disse gruppene 
foretrekker andre steder å oppholde seg. Med det relativt lite antallet flyktninger som bor i hvert 
nabolag, er det vanskelig å påvirke og delta i den lokale hverdagen. Noen av informantene 
påpekte dessuten mangel på synlige 'symboler' på en flerkulturell befolkning, for eksempel 
moskéer og andre estetiske elementer. Manglende synlighet kan påvirke prosessen med å utvikle 
en følelse av tilhørighet, som er antatt å være viktig for sosial integrasjon (se f.eks  Efms 
INTERPOL, 2006) 
 
 

                                                           
Eierskapsenheten. Kart fra: Trondheim kommune (2012): Handelsanalyser med katalog over lokalsentre. 
Kommuneplanens arealdel 2012-2024.  
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Sosial isolasjon 

Få informanter sier at de har norske venner. Informanter på Ranheim, som hovedsakelig var 
enslige mindreårige gutter, uttrykte en følelse av håpløshet og isolasjon i lokalområdet der de 
ble innkvartert. Deres eneste trøst var å kunne treffe andre fra sitt eget land gjennom 
idrettsaktiviteter som foregår i andre bydeler.  Her er det viktig å merke seg at informantene i 
denne studien har bort relativt kort tid i Trondheim, alle i mindre enn 5 år og noen under 2 år. 
Tid spiller åpenbart en viktig rolle for å kunne få norske venner og for å føle seg integrert.  
 
Sluttkommentar 
Flyktninger er ikke en ensartet gruppe. Det er store kulturelle forskjeller, og også ulikheter 
knyttet til kjønn og livssituasjon. Unge, enslige og oftest mannlige flyktninger beveger seg lett 
rundt i byen og oppsøker steder og aktiviteter hvor de kan møte andre flyktninger, ofte med 
lignende kulturell bakgrunn som seg selv. Kvinnelige flyktninger med familie og barn er hyppigere 
brukere av noen av de aktivitetene som tilbys innen lokalområdet. 
 
 
 

Flyktningenes bruk av byen, sosiale nettverk, 
bosituasjon og eieforhold 

 
På bakgrunn av problemene studentene hadde med å få kontakt med flyktninger ved å oppsøke 
lokalsentrene, valgte vi i siste fase å oppsøkte aktuelle informanter direkte på de arenaene vi har 
sett at flyktninger oppholder seg. Mange av arenaene ble oppsøkt flere ganger for å bli kjent og 
vinne tillitt. Det ble utarbeidet en intervjuguide som ble brukt som utgangspunkt, se vedl C. 

Bruk av byen og sosiale nettverk 

Gjennomgående viser materialet vårt at sentrum fungerer som det mest brukte «lokalsenteret». 
Dette fordi det er her de fleste etablerte møteplassene som flyktningene bruker befinner seg. 
Noen møteplasser er knyttet til kommunens introduksjonsprogram som er lokalisert i Trondheim 
sentrum. De fleste informantene som fremdeles er knyttet til introduksjonsprogrammet 
kombinerer gjerne denne aktiviteten med andre mer private og sosiale treff og besøk. Andre 
møteplasser som sentrum byr på, er språkkaféer og handelstilbud. En gruppe kvinnelige 
informanter forteller at de drar på språkkafeer som drives av frivillige organisasjoner både for å 
praktisere norsk og for sosial kontakt med andre kvinner med samme bakgrunn. Blant 
informantene var det også enslige menn som ikke lenger får støtte til busskort, som forteller at 
de pleier å oppsøke språkkafeen på KIA7 fordi de da får tilbud om en gratis bussbillett. Da 
kombinerer de gjerne en tur på selve kafeen med et treff med bekjente i sentrum. En informant 
uttrykker interesse for at funksjoner som språkkafeer eller samlingssteder for noen grupper eller 
nasjonaliteter bør kunne desentraliseres slik at det blir mer attraktivt å bruke lokalsentrene. En 
syrisk familie som bor på Risvollan sier at det burde være flere aktiviteter på lokalsentrene, for 
eksempel et syrisk kultursenter som også inviterer nordmenn inn.  
 
En analyse av forskjellige grupper sine bruk av byen (se figur 3-7) viser følgende:   

a. Enslige menn og kvinner i aldersgruppen under 30 år og fra 30-40 år bruker midtbyen 
mest, men har en litt større rekkevidde og deltar også på frivillige aktiviteter andre 
steder i byen, f.eks. på Moholt og Valentinlyst. 

                                                           
7 Kristent Interkulturelt Arbeid 
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b. Alenemødre og enslige kvinner over 50 har en mindre rekkevidde og bruker oftest 
mulighetene som finnes i sentrum og på de store kjøpesentrene. 

c. Barnefamilier har den mest varierte bruken av byen, da de er mer mobile og er nødt 
til å være med på flere aktiviteter sammen med ungene. 

 
Sara en 55 år gammel Iransk kvinne fra Iran og som har bodd i Norge i rundt 16 år med mann og 
en sønn, drar inn til sentrum flere ganger i uken. Tre ganger i uken er hun på Pirbadet for å 
svømme, og en gang i uken drar hun til KIA. Hun pleier også å dra til SESAM8 for å møte venner.  
 
Liza, en 54 år gammel enke fra Iran, forteller at hun ble introdusert til Frelsesarmeen og SESAM 
av en venninne da mannen hennes døde for to år siden. Nå går hun dit en gang i uken for å bli 
oppmuntret, og de synger sanger og spiser sammen. Hun går også turer: «Når jeg er trist, så 
pleier jeg å gå en tur langs Nidelva. Parkene langs elva på begge sider, spesielt nært 
Nidarosdomen er mine favorittsteder å gå tur. Jeg foretrekker å gå disse turene alene». Og 
Noora, en enslig kvinne på 25 år fra Afghanistan, omtaler Trondheim som en liten by: «Likevel, 
jeg har egentlig ikke reist mye rundt i byen og kjenner den ikke så godt. Jeg drar bare til steder 
hvor jeg kan praktisere norsk, slik som KIA, Betania Kirke og norskkursene til kommunen.» 
  
Karo, en enslig mann på 37 år fra Iran, går på norskkurs fem dager i uken. I tillegg pleier han å 
møte noen andre iranske menn på Trondheim Torg. De fleste er pensjonerte eller arbeidsløse, 
og det hender at de går til Vår frue kirke for å spille sjakk: «Vi er ikke så nære at vi inviterer 
hverandre hjem». 
 
Trondheim sentrum som et attraktivt sted 
Sentrum tilbyr en urban kvalitet som flyktningene som kommer fra storbyer setter pris på. Flere 
av informantene identifiserer bylivet, de historiske kvalitetene og kontakt med andre mennesker 
som attraktive elementer ved bysentrum. Karo (enslig mann på 37 år fra Iran) forteller at han 
liker å gå rundt i bysentrum, og spesielt den historiske bydelen Bakklandet. Han liker de mange 
fargene på husene i tillegg til at det er mye folk i gatene og lite biltrafikk der. Og Sam (29 år 
gammel syrisk flyktning som har vært i Norge i tre år) sier det slik: 
  

Jeg kommer fra en storby og vil gjerne få den følelsen igjen, det gir en god følelse å se folk og ting 
som skjer rundt deg. Jeg tror også det hadde vært bedre om vi hadde fått muligheten til å velge 
hvor vi vil bo, så folk kan få muligheten til å velge det de liker. Jeg liker sentrum (latter). Noen 
ganger liker jeg å gå rundt på Nedre Møllenberg og Bakklandet, spesielt kafeene nær Gamle 
Bybro. Alle gatene der er så hyggelige, de minner meg om Damascus. Vi hadde noen lignende i 
Damascus. Noen ganger går jeg til Nidarosdomen, vi hadde også en veldig gammel, historisk kirke 
i Damascus… Ja, det er jo et vanskelig spørsmål, for alt her er jo så forskjellig fra hjemme, men jeg 
liker spesielle steder hvor det er mange mennesker og som har historie. […] Jeg liker Nordre gate, 
og spesielt når det er folk som spiller musikk eller selger mat. Og så liker jeg torget når det er 
mange ‘food trucks’ og ting som skjer. Jeg kunne ikke bodd utenfor sentrum fordi jeg liker bylivet. 
Noen blir sendt ut for å bo mellom trær og dyr, vi liker ikke det. Vi liker byen. 

 

                                                           
8 SESAM er en språkkafé drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening for kvinner med minoritetsbakgrunn 



Lokalsenter, nabolag og bolig  

 
 

 
Figur 3:  Kart over aktiviteter som informantene deltar på. 
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Figur 4: Aktiviteter som familiene deltar på. 
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Figur 5: Kart over aktiviteter som unge enslige flyktninger deltar på. 
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Figur 6: kart over aktiviteter som alenemødre og  enslige flyktninger over 50 deltar på. 
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Figur 7: Kart med aktiviteter som enslige flyktninger mellom 30 og 40 år deltar på. 
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Figur 8 og 9: Flere informanter forteller at de setter pris på å vandre langs Nidelven og i gatene på 
Bakklandet. Foto: Alejandra Madero 
 
Det bør likevel nevnes at de informantene som bor i sentrum ikke finner det like attraktivt som 
et bomiljø. Noen klager på støy nivået, dårlig luft, trange leiligheter og konflikter med naboer. 
Azar, en enslig kvinne fra Iran på 60 år, forteller om hvor mye hun mistrives i leiligheten sin i en 
sentrumsnær, trafikkert gate:  
 

Det er så mye dårlig luft og støy fra trafikken. Jeg bare sitter hjemme og lytter (lager billyder). Jeg 
sitter oppe hele natta og kan ikke sove. Noen ganger sover jeg bare tre timer. Når klokka er rundt 
fem på morgenen, er gata rolig og jeg sover godt 

 
Andre sentre i Trondheim 
I tillegg til bysentrum virker det som at kjøpesentrene på Lade og Tiller er attraktive steder for 
dagligvarehandel. Disse stedene er ikke nødvendigvis bare aktuelle for de som bor i 
nærområdene til senterne, men også for informantene fra alle deler av byen. De fleste bruker 
bussen for å komme til kjøpesentrene, mens barnefamilier som har tilgang til bil bruker gjerne 
den til lengre handleturer i helgene. Enslige menn og kvinner bruker handlemulighetene i 
sentrum eller i nærområdet hvor de bor, men noen av dem drar også til større kjøpesentre siden 
de tilbyr muligheter for aktiviteter innendørs uansett vær. 
 
Sara (55) klager over at de ikke har en dagligvarebutikk i nabolaget. For å nå den nærmeste 
butikken må de kjøre bil. De drar derfor like gjerne til City Syd og Tiller for å gjør storinnkjøp. . 
Liza (54 år gammel enke) er avhengig av buss fordi hun ikke har førerkort. City Syd er et av 
favorittstedene hennes i Trondheim. Årsaken er at her finner hun alt på et sted, og det er varmt 
på kalde dager og kjølig på varme dager. Noora (enslig kvinne, 25 år) forteller at hun og familien 
som oftest handler i nærbutikken, men at hvis hun har en bussbillett, så besøker hun gjerne 
Trondheim Torg, City Syd, City Lade eller Sirkus Shopping. Lana (30 år) handler som oftest i 
sentrum når hun er alene, men sammen med familien foretrekker hun å dra til City Syd eller City 
Lade fordi det er enklere med barn.  
 
Saupstad-Kolstad skiller seg ut 
Saupstad - Kolstad ble identifisert som en bydel der det var mer interaksjon mellom flyktningene 
og andre beboere i området. I tillegg har bydelen en tydelig identitet som et lokalsenter. Flere av 
informantene her forteller om støtten de fikk fra andre familier – av både norske og folk med 
innvandrerbakgrunn, da de flyttet inn: 
 

Jeg kom til Norge i 2003, og da jeg flyttet til Saupstad så kom naboene mine og ga oss klær til 
vinteren og mange ting. Jeg tenkte at de var veldig snille med innvandrere. […] Noen naboer 
kjenner vi bedre enn andre, for eksempel har jeg noen naboer som er som en del av familien. Jeg 
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henter barna hennes i barnehagen når hun ikke kan og hun gjør det samme for meg. Noen ganger 

spiser vi middag sammen. Ja, de er norske og de er veldig glad i mennesker fra andre land (Ester, 
55) 

 
Flere informanter på Saupstad gir uttrykk for at føler seg frie til å uttrykke den kulturelle 
bakgrunnen sin. Informasjon fra studentoppgavene tyder også på at bydelen er et attraktivt sted 
for flyktninger både på grunn av de lave husleiene, og fordi de føler seg mer akseptert i et miljø 
med andre med innvandrerbakgrunn. Å kunne vise fram religiøse symboler og delta i religiøse 
samlinger sammen med andre i lokalmiljøet oppleves som positive kvaliteter ved å bo på 
Saupstad-Kolstad. Frivilligsentralen sine aktiviteter har også bidratt til at særlig kvinner og barn 
med ulik bakgrunn kan komme i kontakt med hverandre. Dette er et tilbud som er ellers ikke så 
lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet andre steder i byen. En masterstudent tilknyttet prosjektet 
har videre studert hvordan biblioteket på Saupstad fungerer som en aktiv møteplass for barn og 
ungdom fra forskjellige bakgrunn, barnefamilier og eldre (Okhovat, 2017). Se avsnitt 4.2.4. Selv 
om mange påpeker at Saupstad skiller seg ut positivt blant bydelene i Trondheim, er det en 
informant som opplever at det finnes sterke grupperinger i bydelen som kan virke 
ekskluderende. I følge Lana (30) er det mange på Saupstad som ikke har kontakt med naboer 
som har en annen kulturell bakgrunn: «Selv om Saupstad er en multikulturell bydel, foretrekker 
noen å snakke sitt eget morsmål og være sammen med sine egne.» Avstanden til sentrum (10 
km) blir også trukket fram som negativt: 
 

Saupstad er et flott område med mye natur, men lokaliseringen er ikke så praktisk. Det er utenfor 
byen og det er vanskelig å gå til andre steder. Jeg liker å gå for å koble av, og derfor så brukte jeg 
å gå dit jeg skulle. Nå kan jeg ikke det. Hvis jeg skulle gå ville det tatt meg en time eller mer. Men 
jeg velger å bo her fordi det er et ok sted med billig husleie (Jamie, 38) 

 

 
Lokalisering og bruk av offentlig transport 
De fleste informantene bruker det offentlige transportsystemet i etableringsfasen, med noen få 
unntak av barnefamilier som har klart å skaffe seg privatbiler. Dermed er tilgang til bussen viktig 
for hvor stort deres kontaktnettverk i byen er. I gruppeintervjuet som ble gjennomført på 
språkkafeen for kvinner (SESAM), nevnte flere at hvor de fikk bolig i Trondheim ikke var så viktig 
så lenge det var god busstilgang. Dette ble også påpekt av en av de ansvarlige for bosetting av 
mindreårige flyktninger:  
 

Generelt når det gjelder boliger for denne gruppen tar vi det vi får. Det ligger derfor ikke stor 
bevissthet rundt lokalisering. Men det hender vi sier nei, dersom boligen ligger for usentralt til. Vi 

Figur 10 og 11: Saupstad lokalsenter skiller seg ut fra de andre lokalsentrene ved at det har flere aktiviteter 
og arenaer som brukes av innvandrer grupper. Foto: Alejandra Madero 



Arkitektur og Planlegging 

33 

foretrekker sentral beliggenhet – i hvert fall god bussforbindelse. Vi ser det ikke som negativt at 
enslige mindreårige bor i sentrum. 

 
I de familiene som har tilgang til biler, er det ofte mannen som har førerkort mens kvinner klarer 
seg mest med å gå eller kjøre buss. Som det kommer fram av kartene som viser hvordan 
informantene bruker byen (fig. 3-7), er Midtbyen mest attraktivt som et handelssted og også 
fordi alle de offentlige og frivillige tilbudene flyktningene benytter seg av er lokalisert der. De 
som bor langt unna byen, f.eks. på Saupstad eller Bratsberg, og ikke har råd til bussen og heller 
ikke har fått gratis busskort gjennom kommunale ordninger, føler seg isolert og begrenset. For 
eksempel synes Sara (55) at det går alt for få busser fra der de bor og inn til sentrum, i helgene 
går den bare en gang i timen. Derfor er de avhengig av å ha egen bil. Hun kjører imidlertid ikke 
bil selv, og har gitt opp håpet om å ta førerkort i Norge siden det er altfor dyrt. Noen informanter 
har nevnt at de bruker de anledningene å få gratis bussbillett for å delta på språkkafeen på KIA å 
dra til Midtbyen for å handle og treffe andre. For eksempel Merit (39) sier at han ikke har nok 
penger til busskort, og at han derfor ikke vet om så mange steder i byen. Han drar stort sett bare 
inn til bysentrum på onsdager for å delta på KIA’s språkkafe, fordi han da får en gratis bussbillett. 
 
Betydningen av frivillige organisasjoner og frivillig arbeid  
De fleste av informantene trekker fram betydningen av språkkafeer, både som arenaer for å lære 
seg språk og som en sosiale møtesteder. Sara (55) forteller for eksempel at hun er på SESAM en 
dag i uken. En syrisk familie som bor på Risvollan bruker mye tid på Ila Frivilligsentral, helt på 
andre siden av byen. Der møter de nordmenn og kan praktisere norsk, og det arrangeres 
lekekaféer og sommeraktiviteter for barn. De voksne i familien har også vært aktive i Trondheim 
folkekjøkken9. 
 
Alan (17) har vært frivillig på Olavsfestivalen, og sier han lærte mye mere der enn på 
språkopplæringen på EVO. Det var kontakten hans fra kommunen som foreslo at han kunne 
prøve, og han likte det veldig godt fordi han fikk jobbe sammen med andre nordmenn. Etter dette 
har han vært frivillig flere steder, og har engasjert seg i Røde kors prosjektet «flyktningekompis». 
Han synes likevel det er svært vanskelig å komme i kontakt med nordmenn:  
 

Å finne en venn blant nordmenn er som å finne en nål i et fuglereir… det er slik vi sier det på mitt 
språk. Fordi nordmenn er… nordmenn. Jeg liker ikke den delen av kulturen, at det er vanskelig å 
finne venner. […] Folk snakker ikke med meg, jeg vet ikke om dem tenker Afghanistan er bare 
Taliban og krig, slåssing og drap. Landet mitt er ikke slik! Landet mitt har problemer med 
økonomien og slik, men folk er veldig bra der. Folk er veldig varme og sier alltid hei til deg på 
gaten. Vi er mer imøtekommende. 

 
Alan er mindreårige flyktning, og er veldig ensom. Han går i dag på videregående skole, og føler 
seg utestengt fra det sosiale som foregår på skolen han går på, og mener ingen snakker til ham 
eller setter seg ved siden av ham. Han går veldig mye alene. Han har likevel klart å skaffe seg en 
jobb som vikar på et hotell.  
 
Hvor bygges sosiale nettverk?  
For mange kan det altså være en utfordring å bygge seg et sosialt nettverk som er uavhengig av 
arenaer som spesielt retter seg mot flyktninger, eller andre flyktninger primært fra eget 
hjemland. For eksempel slik Sara, som har bodd 16 år i Norge, beskriver det, og som gjenspeiler 
flere av historiene flyktningene ga oss: «Nordmenn er veldig sjenerte, så det er vanskelig å bygge 
en relasjon med dem».  Familien har også noen norske venner fra den første tiden de bodde i 

                                                           
9 Trondheim folkekjøkken ligger på Svartlamon og er en gratisrestaurant basert blant annet på innsamlet 
mat (som ellers ville blitt kastet), og frivillig innsats   
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Norge, og som de ble introdusert til gjennom Røde kors. Disse bor nå et stykke unna, og 
kontakten opprettholdes for det meste over telefon (foruten at de kan møtes ved spesielle 
anledninger som bursdager, graduation osv.). Sara sier at de fleste av vennene hun og familien 
har er iranske, og mener den største barrieren for å få norske venner er språket. 
 
Flere sier de har fått norske venner gjennom møte med frivillige, som f.eks. Røde kors sine 
flyktningeguider, men at kontakten gjerne blir mindre etter hvert eller de mister kontakt når de 
flytter til et nytt sted. For eksempel Noora (afghansk kvinne 25 år, har bodd i Norge i fem år og 
bor nå sammen med foreldre og søsken på Kattem), sier at hun har en del afghanske venner, 
men at hun ennå ikke har klart å få noen norske venner: 
 

Da jeg kom til Norge for fem år siden, så hadde jeg en norsk venn som hjalp meg ganske mye og 
det var veldig bra. Men senere ble hun veldig travelt opptatt med studier og sånt, så nå har vi ikke 
lenger kontakt. Jeg skulle ønske vi fortsatt kunne ha kontakt eller at jeg kunne ha en norsk venn 

 
Selv om Noora har bodd i Norge sammen med foreldrene sine og to søsken, har hun bare ganske 
nylig kommet i gang med språkopplæring. Siden hun er født og oppvokst i Iran og er over 18 år, 
fikk hun ikke opphold sammen med resten av familien (som er fra Afghanistan) og hadde derfor 
ikke samme rettigheter til språkopplæring og annet. 
 
En syrisk familie som bor på Risvollan forteller at de først og fremst møter og har blitt kjent med 
nordmenn gjennom arenaer for frivillighet, som Mangfoldssenteret og Ila frivilligsentral. Flere 
peker videre på utfordringen som ligger i å bli sett på som ‘flyktning’ eller ‘muslim’, og at det kan 
vanskeliggjøre kontakt med nordmenn pga. av fordommer og at det er slitsomt å skulle avkrefte 
fordommer i møte med andre. I følge Joram (40) er:  
 

… en av de største utfordringene er det å bli koblet til ISIS, at selv om vi er muslimer så er vi ikke 
ISIS. Dette er noe mange møter daglig, å måtte motbevise stereotypier som ofte forbindes med 
flyktninger og muslimer.  

 
Spesielt de syriske flytningene er opptatt av å formidle at de som gruppe er veldig forskjellige, og 
at de derfor vil kunne ha ulike forutsetninger for å komme i kontakt og forstå det norske 
samfunnet. De trekker for eksempel frem forskjellene mellom syrerne som kommer fra 
landsbygda og storbyen:  
 
I Syria er de som bor i byene veldig forskjellig fra de som bor på bygda. De som kommer fra bygda 
vet ikke hvordan de skal bygge nettverk eller snakke med nordmenn, de forstår ikke at nordmenn 
tenker annerledes og at vi også skal forsøke å tilnærme oss dette. De kom hit på grunn av krigen 
og ønsker at de kunne dra hjem mer enn noe annet. På den andre siden er det mange syrere med 
høy utdannelse og som har mulighet til å forstå andre kulturer, men som likevel ikke får samme 
mulighet til å jobbe slik de gjorde i Syria og som er veldig frustrerte. Vi er 25 millioner syrere som 
alle er ulike, og vi har urbane og rurale flykninger med ulike tenkemåter og innstillinger. Kanskje 
dette burde bli tatt mer hensyn til når dere skal hjelpe oss. Jeg sier ikke at rurale folk er dårlige 
folk, men den hjelpen som gis må tilpasses at folk er ulike. (Sam, 30) 
 
Sam sier han først og fremst har blitt kjent med nordmenn gjennom arbeidspraksis og jobb. Han 
har jobbet på flere restauranter i Trondheim. En kristen syrisk familie ble kjent med noen 
nordmenn gjennom den lokale kirken. De er veldig opptatt av å få venner som er norske og 
ønsker å bli en del av det norske samfunnet. De er opptatt av å kommunisere hvor lite forskjeller 
det egentlig er mellom syriske (kristne) og nordmenn. 
 



Arkitektur og Planlegging 

35 

Karo (37) sier han har et veldig lite sosialt nettverk. Han savner å ha venner han kan stole på. De 
eneste nordmennene han snakker med er eldre folk som er frivillige på språkkafé. Han bor i en 
kommunal leilighet sentralt i Trondheim, og treffer nesten ikke naboene sine. Etter tre år i Norge 
er han fremdeles uten jobb:  
 

Hvis jeg en dag kunne dra tilbake til hjemlandet mitt, så ville jeg gjort det umiddelbart og uten 
tvil. Livet mitt, inntekten min og min business var så mye bedre der enn den situasjonen jeg har 
her i Norge, men på grunn av politiske årsaker kan jeg ikke dra tilbake og må være her 

 
Jamie (37) sier han strever med å involvere seg i sosiale aktiviteter: 
 

På den ene siden er det lett å engasjere seg i det som foregår her, men på den andre siden er det 
ikke så mange steder i byen jeg kan gå fordi jeg ikke har så mye penger. Jeg går til KIA når jeg vil 
være sosial fordi der trenger jeg ikke å bruke penger… Men jeg går, jeg liker å gå og jeg går mest 
alene. Jeg liker å gå til gamlebyen [Bakklandet], bysentrum og Nidarosdomen, og så liker jeg 
gangveien på Brattøra til Ila. Jeg liker å gå fordi da ser jeg mange folk, og det får meg til å føle at 
jeg har kontakt med folk 

 
Av de som forteller at de har fått noen norske venner, er det gjerne gjennom barna og at de har 
blitt kjent med andre foreldre. For eksempel slik Lela (35) forteller om en venninne hun har fått 
gjennom skolen til barna: 
 

Hun ringer meg ofte og spør om vi er ok, om vi trenger hjelp. Hun er veldig søt og snill. Hun kjenner 
hele familiens bursdager og sender gratulasjoner. Hvis vi trenger hjelp, så hjelper hun oss. Hun 
har hjulpet oss til å finne et sted å arrangere bursdagsfester 

 
De viktigste sosiale nettverkene finnes blant andre flyktninger som gjerne er mer etablerte i 
Trondheim, og spesielt de som kommer fra samme land eller område. 

Det offentlige biblioteket i et flerkulturelt samfunn 

For å forstå hvordan biblioteket brukes av lokalbefolkningen og hvilke sosiale møter som foregår 
der, ble biblioteket på Saupstad undersøkt10.  Følgende funn kan trekkes fram: 
 
Biblioteket fungerer som en inngangsport til samfunnet 
Biblioteket fungerer som institusjon som letter forholdet mellom den multikulturelle 
lokalbefolkningen og lokale ressurspersoner. Enda viktigere enn å være et sted for å lagre bøker, 
er bibliotekets aktive rolle i å informere og introdusere besøkende til arrangementer og aktører 
som arbeider med sosial inkludering i både lokalområdet og midtbyen. I tillegg er det en sentral 
arena i bydelen der forskjellige sosiale arrangementer finner sted. Et godt eksempel er 
språkkaféen som er arrangert av frivilligsentralen på biblioteket og er rettet mot innvandrere for 
å øke språkkunnskapen, og gi innblikk i norsk kultur og litteratur.  
 
Biblioteket er både et høy- og lav-intensivt møtested  
Biblioteket er en kompleks arena, der de fleste besøkende er fremmede for hverandre mens de 
sitter side om side og holder på med sitt. Besøkerne skaper enten et "personlig/privat rom" eller 
et "fellesrom" som de deler med noen få innenfor det store "offentlig rommet" som er selve 
biblioteket. Noen områder i biblioteket er private, for eksempel dataavdelingen der hver bruker 
er logget inn på sin egen PC mens andre områder, for eksempel dataspillrommet, har en sterk 
felles karakter hvor en gruppe på to eller flere bruker samme datamaskin samtidig. Forskjellige 

                                                           
10 Undersøkelsen utgjorde Sara Okhovats masteroppgave: The Public Library in a Multicultural Society, 
Trondheim: NTNU, August 2017. 
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rom og soner gir ulike typer sosial samhandling. De besøkende beveger seg enkelt fra den ene til 
den andre sonen. Måten stolene er plassert på, påvirker måten folk forholder seg til  hverandre 
i det offentlige rommet.  
 
Saupstad bibliotek bidrar til å styrke sosial kapital  
Biblioteket tjener ikke bare som et møtested, men også som et sted for å bygge sosiale relasjoner. 
Folk oppsøker biblioteket med utgangspunkt i egne interesser. Det fungerer derfor som et 
møtested for å knytte og forsterke sosiale bånd med likesinnede. På biblioteket er alt 
kategorisert og organisert etter temaer i forskjellige avdelinger. Derfor kan man lett finne andre 
som deler felles interesser, og begynne en samtale om et emne med noen man ikke kjenner fra 
før. Men også gjennom arrangementer møtes folk med ulik livshistorie og bakgrunn og blir kjent 
med hverandre. Her blir de besøkende utsatt for verdier og interesser som de ikke nødvendigvis 
deler. På den måten tar de del i et mangfoldig fellesskap, og biblioteket fungerer som et 
møtested det det kan bygges bro mellom ulike grupper. 

Bosituasjon 

Informantene har veldig ulike bosituasjoner. De bor i alt fra små leiligheter i kommunale 
leilighetsbygg nær sentrum, til privat eide eldre eneboliger eller 2-mannsboliger et godt stykke 
utenfor sentrum. De gir også uttrykk for svært forskjellige holdninger når det gjelder hva som er 
bra eller mindre bra med boligsituasjonen deres, og hvordan de ideelt sett kunne tenke seg å bo. 
 
Det er derfor umulig å gi et entydig bilde av flyktningenes boligsituasjon. Vårt materiale er 
dessuten basert hovedsakelig på flyktningenes egne fortellinger og framstillinger. Kun i noen få 
tilfeller ble intervjuene gjennomført hjemme hos dem. Det betyr at vi ikke har hatt mulighet til å 
gjøre egne observasjoner og vurderinger av de fysiske egenskapene og kvalitetene ved boliger 
og nærmiljø.  
 
Lokalisering 
Flertallet av informantene bor nær sentrum (Nedre Byåsen, Ila, Øya, Møllenberg, Buran, 
Rosenborg), og en relativt stor gruppe bor ca 10 km sør for sentrum (Flatåsen, Saupstad, Heimdal, 
Kattem, Sjetnemarka). De øvrige bor spredt i andre bydeler (Risvollan, Persaunet, Bromstad, 
Bratsberg, Nardo, Moholt, Ranheim).  
 
Ulike kvaliteter ved lokaliseringen vektlegges. Spesielt unge enslige flyktninger ønsker å bo nær 
sentrum fordi de liker å se folk og at ting foregår utenfor hjemmet sitt. De foretrekker å bo nær 
sentrum framfor å ha mer plass i leiligheten. Familier med barn som bor nær sentrum fordi det 
er der kommunen har gitt dem leilighet, synes ofte det er for mye støy fra trafikk (og noen ganger 
naboer) og støv, og de ønsker seg ut av byen til områder som er mer stille og rolig og nærmere 
friområder og naturlige omgivelser. Dessuten er prisene ofte høyere nær sentrum. Følgende 
sitater gir et inntrykk av hvor forskjellige preferansene kan være og også hva som kan være 
utfordrende med enkelte lokaliseringer: 
 

Vi bor på Kattem. Jeg trives veldig godt der. Det er et veldig bra område. Mye plass og veldig liten 
trafikk. Veldig bra luft, nær skog. Bussen går ofte fra dette omradet. I fjor bodde jeg på Heimdal, 
i en kommunal bolig også men det var veldig dårlig. Det var veldig nær gata og var veldig støyende. 
Parkeringsplassen var akkurat utenfor vinduet mitt. Jeg kunne høre trafikken hele tiden. Derfor 
liker jeg ikke Heimdal (Julia, 45) 

 
Det er et stille område, bra for familier. Ikke alle har lyst til å bo i byen. For noen er det viktigere 
å ha rolige omgivelser. Ikke stressende byliv men heller bo i forstedene (Rifat, 40) 
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Jeg er veldig opptatt av beliggenheten. Jeg vil bo midt i byen, hvor det skjer ting og hvor jeg kan 
se folk i gatene mesteparten av tiden. Jeg kommer fra en stor by, og jeg vil gjerne oppleve den 
følelsen igjen, det gir en god følelse å se og oppleve at det mange mennesker og at det skjer ting 
rundt deg. (Sam, 30)    

 
En av informantene var opptatt av at kommunen burde ta mer individuelle hensyn når de bosatte 
flyktninger. Han mente at særlig overføringsflyktninger, som ofte har helserelaterte problemer, 
burde bo i nærheten av sykehuset. Og han kjente til uheldige situasjoner der enslige  menn med 
psykiske problemer følte seg isolert fordi de var bosatt alene i bydeler langt unna sentrum og 
annet nettverk som kunne støtte dem.  
 
Enkelte nevnte at de helst ville bo i områder der det bor nordmenn, mens andre foretrakk å bo 
nær andre fra samme land, blant annet fordi de har opplevd negative episoder med norske 
naboer.  
  
Flere sier at lokaliseringen ikke betyr så mye så lenge kollektivtilbudet til byen er bra. Kun noen 
få kjører bil (stort sett bare menn), noen sykler, de fleste går eller tar buss.  
 
Bosettingsansvarlige i kommunen sier at de prøver å bosette over hele byen, bortsett fra på 
Byneset. Åpningen for å ta i bruk private boliger gjør at de får tilgang på boliger flere steder i 
byen for eksempel på nevnte Byåsen og Tyholt. De får spredt flyktningene mer, og det mener de 
er viktig. De opplever ikke at flyktningene selv har sterke oppfatninger om hvor de vil bo: 
 

Noen sier de gjerne vil bo nærme sentrum, men vi har ikke inntrykk av at det er mange som klager 
på området de blir bosatt i. Det gjelder kanskje i så fall Ranheim som noen opplever som usentralt. 
Mange som kommer fra mottak i nærheten av Trondheim og kjenner byen, vet å komme seg 
rundt. Noen trives ikke på Singsaker. Noen ville også helst bo på Tiller fordi de hadde vært på 
handletur der, og sett alt av tilbud der (Intervju med bosettingsansvarlige i kommunen). 

 
Kommunen opplever at flyktningene er mer opptatt av tilgjengelighet og busstilbud enn «fin 
natur». Barnefamilier trenger nærhet til skole og barnehage. Tilgangen på leiligheter av 
forskjellige størrelser varierer litt fra bydel til bydel. De sørlige bydelene har en større andel 3-
roms leiligheter, mens Østbyen og Midtbyen har mye 2-roms leiligheter. Det kan føre til en 
skjevfordeling av folk, at ulike etniske og sosiale grupper havner ulike steder. Kommunen unngår 
bevisst å bosette flyktninger i bydeler der det er en stor andel ikke-vestlige innbyggere fra før: 
 

Vi prøver å spre dem. Det har vært en bosettingsstrategi i mange år. Vi ønsker ikke flere på 
Saupstad, der er det stort nok antall ikke-vestlige innvandrere fra før. (Intervju med 
bosettingsansvarlige) 

 
Samtidig er de klar over at mange flyktninger ønsker seg dit:   
 

Mange søker seg gjerne til Saupstad når de selv skal finne bolig, etter at kommunen ikke lenger 
har ansvar for dem (Intervju med bosettingsansvarlige) 
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Figur 14 og 15: Hverken Lademoen (til venstre) eller Ranheim har klart definerte lokalsentre, men 
førstnevnte har nærhet til Midtbyen og en urban karakter med en rekke ulike tilbud, mens Ranheim av 
mange flyktninger oppleves som relativt isolert. Foto:  Alejandra Madero 
 
Boligtype 
Vi har kun hatt mulighet til å besøke noen få av informantene i hjemmene deres, og kan derfor 
ikke si noe generelt om hva slags boligtyper flyktningene bor i. Det samme gjelder byggeår og 
alder. Her må vi derfor basere oss hovedsakelig på hva flyktningene selv forteller. De fleste 
informantene bor i 2 eller 3-roms leiligheter. Dette gjelder alle husholdningstyper, men blant 
barnefamiliene er det noen som bor i eneboliger, rekkehus eller 2- og 4-mannsboliger. Se figur 
12 og 13.  
 
Informantene sier ikke mye om hvilke boligtyper de foretrekker, med noen unntak. En kvinnelig 
beboer på Saupstad (Ester, 55) sier at å bo i et rekkehus er «en perfekt løsning for hver familie 
som kommer til Norge», men uten å forklare hva som er fordelen med rekkehus. En annen 
foretrekker å bo blokk: 
 

Nordmenn liker å ha mye plass mellom hus og det er rart for meg. For meg er det best å bo i blokk, 
hvis jeg bor i et hus føler jeg at jeg ikke har kommunikasjon med omverdenen (Julia, 45) 

 
I og med at leiligheter i flerfamiliehus er den mest vanlige boligtypen, nevnes det noen 
utfordringer med å bo tett. Både flyktningene selv, de bosettingsansvarlige i kommunen og 
representanter fra borettslag nevner at det kan være utfordringer med støy fra barn og forskjellig 
døgnrytme:  «de står opp tidlig (7-8), men sover ofte midt på dagen og legger seg seint» (Joram, 
40). På den andre siden kommer det fram at mange er fornøyde med å få flyktninger som naboer:  
 

Noen naboer hadde sagt at de var glad for å få en flyktningfamilie som nabo, for da slapp de i det 
minste festbråket som hadde fulgt med den forrige kommunale beboeren. Ungene roper og 
kauker gjerne mer om dagen, men det er langt bedre enn festbråk. Endelig kunne de sove om 
nettene (Intervju med styreleder i borettslag). 

 
Fra kommunen nevnes det at de prøver å unngå svalgangsløsninger: «Flyktningene har en 
tendens til å bruke svalganger og verandaer som oppholdsplass og til lagring, det fungere ikke 
alltid så godt». I borettslagene kan det oppleves som et problem at flyktningene som bor i 
rekkehus ikke holder samme standard på hagen som naboene sine: 
 

Kommunen bør også være klar over at det er noe annet å bosette folk i et hus med en hage enn i 
en blokk. En hage er beboerne selv ansvarlige for å holde, mens i en kommunal bolig med 
felleshage har en vaktmester gjerne ansvaret   (Intervju med styreleder i borettslag) 

 



Arkitektur og Planlegging 

39 

 
Figur 12: Kart som viser hvor informantene bor, fordelt på boligtype 
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Figur 13: Kart som viser hvor informantene bor, fordelt på husholdningskategorier 
 
 
 
 
 



Arkitektur og Planlegging 

41 

Bygningsstandard  
Vi har ikke grunnlag i vårt materiale for å si at standarden på bygningene flyktningene bor i, skiller 
seg markant fra annen boligbebyggelse i Trondheim. Pga den økonomiske situasjonen de fleste 
flyktningene er i, er det tvunget til velge mest mulig rimelige løsninger, men det virker som det 
handler mest om størrelsen på leiligheten og ikke så mye om standarden. De klager mer på pris 
enn de klager på standarden. Det skyldes at mange av informantene bruker mesteparten av 
inntekten sin på husleie. Men prisen er også koblet til standarden, at de synes de får for liten 
bolig eller for lav standard for den prisen de betaler.  
 
Flere enslige deler leilighet. En mann i 30 årsalderen, som mistet sin kommunale leilighet pga 
arbeid i utlandet, måtte finne bolig på egen hand.  Han lette på Finn.no og valgte det billigste 
alternativet. Han bor nå på hybel i et rekkehus sammen med fire andre som han deler kjøkken 
og fellesrom med. Han har lite kontakt med de han bor sammen med, og føler at han har lite 
privatliv: “Jeg liker ikke å være hjemme, så jeg oppholder meg bare andre steder”  (Jamie, 38) 
Det er også et eksempel på en familie som leier et eldre hus langt unna sentrum der de spesielt 
nevner at huset har dårlig standard og trenger mye vedlikehold. Informantene vektlegger det 
fine med å bo med landlige omgivelser, men det er sannsynligvis også økonomiske grunner til at 
de har valgt å leie akkurat dette huset.  
 
Det er veldig få av informantene som klager over bygningsmessige forhold. Det eneste som 
nevnes av enkelte, er at de bor i 3-5 etg i bygninger uten heis, og at det kan være tungt for eldre 
personer og foreldre med små barn.  
 

Leiligheten har ikke heis, og det er et gammelt hus, kanskje 60 år gammelt. Det er vanskelig å gå 
opp siden trappen er så smal (Aman, 50) 

 
En kvinne i 50 årsalderen som bor i en loftsleilighet på Buran, i 6.etg., klager også over alle 
trappene. Hun har alvorlige ryggproblemer og mannen hennes, som er i sluttet av 60-årene, har 
hjerteproblemer og var nettopp innlagt på sykehus, fikk pusteproblemer når han gikk opp 
trappene. Han skal snart hjerteopereres, og de vet ikke hvordan de skal klare å bo i denne 
leiligheten etter det.  Også en enslig mor med et lite barn forteller at det er slitsomt å bo i 4 etg 
uten heis.  
 
Noen klager over vedlikeholdet på kommunale leiligheter. Det går blant annet på at ruter som 
knuses ikke blir reparert, at ringeklokken ikke virker osv. I andre tilfeller er de misfornøyde med 
størrelsen, flere sier at det er for trangt i forhold til størrelsen på familien. Andre er misfornøyde 
med at de blir sittende i en for stor leilighet som de egentlig ikke har råd til, etter at barna har 
flyttet ut og ektefellen har gått bort:  
 

Da vi kom til Norge vi var fem personer, men nå mannen min er død, jenta min er gift, sønnen 
min bor ikke lenger hjemme. Nå er det bare jenta mi og meg. Derfor, nå huset er veldig stort og 
dyrt for oss (Liza, 54) 

 
Kommunen har både nye og eldre leiligheter i sin portefølje. Noen av de eldste bygningene er 
nedslitt med behov for oppgradering, men ifølge bosettingsansvarlige ikke direkte dårlige. De 
sier at de også stiller krav til en viss bygningsmessig standard på de private boligene som tilbys 
flyktninger.  
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Kvaliteten på boligenhetene  
Når kommunen vurderer egnethet av private leiligheter, ser de både på areal og standard. I 
utgangspunktet bør en familie på tre ha 50-60 m2, men det kan hende noen bor trangere enn 
det. I barnerike familier hender det at tre barn må dele rom.  
 

Noen ganger takker vi nei til tilbud om utleieleiligheter – hvis det er kjellerleiligheter med 
mugg og dårlig standard. Men det er ikke mye av det. I noen tilfeller opplever vi også 
utleiere som er vanskelige, da prøver vi å unngå dem. (Intervju med bosettingsansvarlige) 

 
I følge flere informanter er soverommene for små i norske leiligheter. Det sammen gjelder stuen. 
En informant fra Irak ønsker større stue for å kunne ha plass til mange gjester: “I vår kultur er vi 
vant til å ha store sammenkomster med mange gjester, så det hadde vært fint med en større 
stue med plass til flere” (Lana, 30). Hun sier at det er mulig å leie et rom i borettslaget til denne 
typen selskaper, men hun ville heller hatt det nærmere leiligheten. 
 
En syrisk mann i 40 årene forteller at i hans hjemland er det vanlig å ha to stuer, én gjestestue 
der de tar imot gjester, og en stue som familien bruker selv (og som de nærmeste gjestene blir 
invitert inn i). I tillegg er syriske familier ifølge ham veldig opptatt av mat. De ønsker derfor et 
stort kjøkken med der hele familien kan spise sammen.  
 
Flere informanter gir uttrykk for at de er godt fornøyd med boligen sin:  
 

Jeg liker huset vi fikk fra kommunen. Vi har fire soverom og det er veldig romslig. Det er utformet 
på en måte som gjør at min far, som er syk, ikke behøver å gå mange trapper, men kan bo i første 
etasje. En annen ting som er bra, er at vi har sentralvarme. Ikke alle nabolag og områder har et 
slikt anlegg, og vi er veldig glade for det (Noora, 25) 

 
Jeg har veldig fine vinduer og utsikt til byen og jeg liker leiligheten. Det eneste problemet er at 
det er veldig lite. Særlig kjøkkenet og badet, og det er ingen ventilasjon. Jeg oppholder meg 
mesteparten av tiden hjemme (Karo, 37) 

 
..veldig fine rom, et bad, to private rom og et kjøkken-stue rom. Den har fine vinduer der jeg kan 
se gata og bra med lys. Jeg elsker leiligheten og kan ikke be om noe bedre. Jeg er også gode venner 
med han som jeg deler leilighet med som også er fra Afghanistan (Alan, 17)  
 
Jeg føler meg virkelig hjemme her. Vi har nesten like god plass som hjemme. Det store kjøkkenet 
er bra! [..] Kjøkkenet er det viktigste rommet for syrere (Joram, 40) 

 
Det de trekker fram som positivt er blant annet at det er stort nok for dem, livsløpstandard, 
sentralvarme, privatliv, store vinduer og godt dagslys. Joram bor med kone og fire barn i en 
halvpart av en 2-mannsbolig med tre soverom, ett bad, stor kjøkken med plass til spisebord, en 
stor stue, en ‘forstue’ til å ta i mot gjester. Han gir uttrykk for at det passer godt til deres 
preferanser og måte å leve på. 
 
Andre er langt mer misfornøyde:  
 

Vi bor på loftet og mye av plassen kan ikke brukes på grunn av lav takhøyde. Jeg og mannen min 
har slått hodet i taket mange ganger fordi vi er lange og fordi vi ikke er vant til å bo et sånnt sted. 
Det er verst i stua og på soverommet. [..] Vi har to soverom, en gang og et kjøkken. Vi har vinduer 
i alle rom, men det er takvinduer. Med takvinduer kan vi ikke se noen ting utenfor, det føles som 
om vi bor i et fengsel. Vi kan ikke se hva som skjer i nabolaget. Jeg savner å kunne se andre 
mennesker fra vinduene (Ana, 53)   
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Leiligheten min er liten, jeg har et soverom, og stue og spisebord er sammen med kjøkkenet (Liza, 
54) 

 
Bosettingsansvarlige i kommunen bekrefter at åpne løsninger, som har blitt mer og mer vanlig i 
nye boliger i Norge, er uvant for enkelte av flyktningene. De lager ofte mat med mer langsteking 
og frityrkoking som fører med seg mye matos. Da er åpne løsninger gjerne upraktiske. Nykjøp av 
boliger fra kommunens side kan dermed by på utfordringer. Noen av de nye boligene er ofte 
også «litt for tekniske» slik at de også byr på utfordringer av den grunn. I hybler er det gjerne 
matlaging i samme rom som de skal sove, og dette er det flere som klager på. De fleste har ønske 
om adskilt soverom. Erfaringen er at eldre leiligheter ofte fungerer bedre enn nye: 
 

Eldre 3-roms blokkleiligheter er derfor bedre enn helt nye 3-roms som er så trange at en kan sitte 
i sofaen og røre i grøten. Eldre boliger har flere kvaliteter som gjør at de er bedre spesielt for 
denne gruppen som ofte blir bosatt trangbodd. Det å ha kjøkken med dør som kan lukkes er f.eks. 
gjerne viktig. I tillegg er det stor forskjell på å dele et soverom som er relativt stort enn å dele et 
soverom på sju kvadrat. Derfor foretrekkes ofte eldre, større leiligheter når kommunen nå skal 
kjøpe nye boliger med tanke på å bosette flyktninger. Ofte må mange bo sammen, dermed er det 
viktig å ha god plass. […] Vi har bosatt noen familier med 6 barn. Nå får vi en med 8 barn. Det er 
nesten umulig å skaffe boliger med så mange rom, så da må barna dele soverom. Noen ganger 
må 3 barn dele rom. Det går bra for de fleste. Det kommer an på hvor gamle barna er. Vi ser at 
gamle 4-roms leiligheter er bedre enn nye 4-roms. De gamle har større rom, der det er plass til 
flere barn.  […] Nye leiligheter har dessuten ofte integrerte hvitevarer og annen teknologi (som 
ventilasjonssystem) som er vanskelig å håndtere. Fordelen er at den gjerne har livsløpsstandard. 
Hvis vi vet at beboerne er analfabeter bosetter vi dem ikke i leiligheter med veldig moderne 
tekniske løsninger (Intervju med bosettingsansvarlige)  

 
Nabolag 
Det virker ikke som informantene er spesielt opptatt av nabolagets fysiske egenskaper, bortsett 
fra det som sies omkring stillhet og nærhet til natur versus det å bo nær sentrum med flere folk 
og aktiviteter. Barnefamilier vektlegger tilgang på uteområder, nærhet til lekeplasser, barnehage 
og skole.  
 
Enkelte av de som bor i bygg med flere kommunale leiligheter klager over bråk fra festing blant 
andre sosialhjelpsmottakere. En bor i et område med mange studenter og klager over det 
samme. I noen tilfeller har informantene opplevd trusler og skepsis fra naboer, og noen ganger 
naboer som «klager på alt»: 
 

.. et gammelt norsk ektepar som alltid klager på hvorfor vi ikke planter blomster i hagen vår. Vel, 
jeg liker hagearbeid, men det var en periode da jeg var virkelig nedtrykt etter at mannen min 
døde. Også når mannen min levde, klagde de på at han vasket bilen foran inngangen vår (Liza, 54) 

 
Klager fra naboene kan gå på bråk fra barna, matlukt, at de parkerer bilen utenfor inngangsdøra 
når de har handlet osv. I et tilfellet fortalte informanten om det oppstod konflikter mellom 
beboere fra flere land pga kulturelle forskjeller (Sara, 55).   
 

Selv om Saupstad er et multikulturelt nabolag, foretrekker folk som bor der å snakke sitt eget 
morsmål og være sammen med folk fra samme land som dem selv (Lana,30)  

 
De aller fleste sier likevel at naboene er hyggelige og vennlige, og at de hilser på dem når de 
treffer dem utenfor leiligheten. Flere gir likevel uttrykk for at det er vanskelig å få kontakt med 
naboene: «Nordmenn sitter bare inne og ser på TV» (Adnan, 30) og «Noen avviser tilbud om å 
bli invitert på syrisk mat» (Joram, 40). Veldig få har opplevd å få venner i nabolaget, men det 
finnes noen eksempler i vårt materiale på at det har skjedd: 
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Naboene kom og besøkte oss, de spurte om vi trenger noe hjelp. Det var veldig hyggelig.  Noen 
naboer er bedre enn andre, for eksempel jeg har en nabo som er som en av familien. Jeg henter 
barna hennes fra barnehagen når hun kan ikke, og hun gjør det samme for meg. Noen ganger 
spiser vi middag sammen (Ester, 55)  

 
En palestinsk mann i 30 årsalderen fortalte at han hadde fått et råd om å ringe på til naboene og 
fortelle at han akkurat hadde flyttet inn. Han fulgte rådet. Det gikk veldig bra med den ene 
naboen som var hyggelig og imøtekommende, mens den andre oppførte seg uhøflig og sa at han 
ikke var interessert i å vite hvem som hadde flyttet inn og bare lukket døra foran ham.  
 
Bosettingsansvarlige prøver også å ta sosiale hensyn i bosettingsarbeidet. I ett tilfelle valgte de å 
ikke bosette en ung enslig i et borettslag der det bodde mange eldre som hadde bodd i eneboliger 
tidligere og som visstnok klaget på ‘alt mulig’: «Det ville ikke ha fungert så bra». På spørsmålet 
om det er noen nabolag de tror kan fungere bedre enn andre, ble Risvollan nevnt. Organiseringen 
av bebyggelsen rundt tun ble trukket fram som en faktor som kan gjøre det enklere å treffe 
naboene.  

Eieforhold og kommunens rolle 

Privat vs kommunal leie 
Som følge av den store veksten i nye ankomster i 2015 og 2016 har kommunen systematisk økt 
bruken av private leieboliger for flyktninger. Per i dag (2017) utgjør andelen privat utleie 25-30 
% av alle flyktningeboligene. Det henger sammen med at det ikke fantes tilstrekkelig antall 
kommunale boliger til å bosette alle de nye, og spesielt var det mangel på store leiligheter. Det 
var nødvendig å mobilisere andre aktører for å skaffe tilstrekkelig antall boliger. De private 
boligene leies delvis fra enkeltstående private huseiere, og delvis fra private utleiefirmaer som 
kommunen har inngått egne avtaler med. Flyktningene står som leietakere selv, men kommunen 
godkjenner leiligheten, hjelper ved kontraktsinngåelsen og stiller garanti (depositum).  
 
Bosettingsansvarlige i kommunen gir dessuten uttrykk for at det er flere fordeler med å bruke 
private boliger. De er opptatt av at flyktninger skal kunne ha egen boligkarriere, og det å leie 
privat innebærer en slags normalitet i boforholdet. De er bevisste på å ikke skape et 
avhengighetsforhold til kommunen: «Vi synes det er viktig for integreringen at flest mulig får 
tilbud om å bo i privateide boliger» (intervju med bosettingsansvarlige i kommunen). Dessuten 
har de enkelte dårlige erfaringer med å bosette flyktninger i kommunale bygg sammen med 
norske sosialhjelpsmottakere. Ved å benytte det private leiemarkedet er det dessuten enklere å 
spre flyktningene over hele byen. På den andre siden har de også positive erfaringer med at flere 
flyktninger bosettes i samme hus. Mange av dem ønsker kontakt med andre fra samme land, og 
det kan være en støtte for nybosatte spesielt i starten å bo sammen med andre i samme 
situasjon.  
 
For mange av flyktningene er også huseieren en viktig kontakt både for språktrening og som kilde 
til informasjon om norsk kultur, noe som både kommunen og flyktningene påpeker:  «Noen 
ganger snakker jeg med en gammel dame som jeg bor sammen med [..] hun er norsk [..] hun leier 
til meg. [..] Ja, vi snakker hver dag sammen, det er veldig godt for meg. Jeg tror er godt for henne 
også» (Nizar, 21). En annen informant forteller at han ble venn med huseieren, at de ved flere 
anledninger laget mat og spiste sammen. 
 
Det også ulemper med private leieboliger. Flere av flyktningene nevner at det gir større 
usikkerhet, fordi leiekontrakten har kortere tidsperspektiv. For dem er stabilitet viktig, og de 
opplever at kommunale boliger gir større trygghet: “Jeg foretrekker å ha stabilitet i livet mitt, 
derfor ønsker jeg ikke leie privat fordi huseieren kan be meg flytte etter et år» (Liza, 54).  Også 
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de bosettingsansvarlige i kommunen er opptatt av at folk skal kunne bli boende et sted slik at de 
får mulighet til å bygge nettverk og etablere seg på ett sted, og sier at det er lettere å få til ved 
bruk av kommunale boliger. 
 
Samtidig viser intervjuene med flyktninger at noen opplever det som for vanskelig å bytte 
leilighet når de først har fått tildelt en kommunal bolig. Det kan føre til at de som ønsker å flytte 
pga. endringer i familiesituasjonen og eller i familieøkonomien føler seg låst og at de blir boende 
for lenge i for små eller for store leiligheter, og noen ganger leiligheter som er for dyre for dem. 
Kommunen bekrefter at de er tilbakeholdne med å la flyktninger bytte til en annen kommunal 
bolig. Det skjer kun ved store endringer i familiesituasjonen (f.eks. ved familiegjenforening) eller 
hvis det er helseforhold som tilsier behov for en annen bolig.   
 
Noen av informantene har funnet seg bolig selv på Finn.no. De legger vekt på å selv kunne velge 
hvor de vil bo. Det kan være utfordrende blant annet fordi de møter skepsis fra en del huseiere 
når det kommer fram at de er flyktninger. Det virker som at unge enslige lettere finner bolig på 
det private markedet enn eldre, kanskje fordi de er mer fleksible når det gjelder størrelse og 
beliggenhet. Flere har et mål om å eie egen bolig: «Hvis jeg ikke eier en bolig, følere jeg meg ikke 
hjemme» (Joram, 40). 
 
Borettslag 
De som er ansvarlige for bosetting og booppfølging i kommunen trekker fram fordelene med å 
bosette flyktningene i borettslag, spesielt for barnefamilier. Der er det et styre som kan ta imot 
de nyinnflyttede, og de viser til eksempler på at naboer samler inn klær og legger til rette. Det er 
noen som bryr seg om bomiljøet, både fysisk og sosialt, og tar ansvar for at folk fungerer sammen. 
Borettslagene representerer gjerne, ifølge kommunen, et mer stabilt miljø, og har også ofte flere 
felles møteplasser for beboerne. Blant annet trekkes dugnadene fram som anledninger for å 
involvere flyktningene i nabolaget. 
  
Samtaler med representanter for to borettslag i Trondheim gir et litt annet bilde. De er i 
utgangspunktet positive til at flyktninger blir bosatt i borettslaget, men savner mer oppfølging 
fra kommunen: «Det ikke er borettslagets ansvar å lære folk å bo, og at dersom dette er tanken 
til kommunen med å bosette flyktninger i borettslag, så virker det ikke helt etter planen» 
(intervju med styreleder i et borettslag). Språkbarrierer gjør det vanskelig å formidle til 
flyktningene hvilke regler som gjelder, og hva som forventes av beboerne i borettslaget når det 
gjelder bl.a. vedlikehold av hager, håndtering av søppel, deltakelse på dugnader osv., og 
borettslagene har ikke ressurser til å stille med tolk. De viser også til at det oppstår en del 
kulturelle misforståelser, som er vanskelig å ta tak i når man ikke snakker samme språk. 
Kommunen deltar på et oppstartmøte, men mange spørsmål dukker opp etter at folk har bodd 
der en stund, og representantene fra borettslagene mener at kommunen fraskriver seg ansvaret 
for bo-oppfølgingen i borettslagene. 
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Lokalsenter, nabolag og bolig:  
Muligheter og barrierer for 
integrering? 
Det empiriske materialet gir et innblikk i hvordan flyktningene bor og hvordan de bruker byen. I 
dette kapitlet vil vi drøfte hvilke betydninger flyktningenes opplevelse og bruk av bolig og byens 
sosiale møteplasser kan ha for kommunens arbeid med integrering, bosetting og videreutvikling 
av lokalsentrene. Som vi var inne på i teoridelen, er integrering en kompleks prosess som er 
krevende å studere gjennom et avgrenset prosjekt som dette. Vi har derfor valgt å heller ha fokus 
på sosial interaksjon og nettverk mellom flyktninger og nordmenn, utfra antakelsen om at en slik 
interaksjon er en forutsetning for integrering på lengre sikt (jf. Ager og Strang 2008).  
 
Prosjektets rammer gjør at vi har begrensede muligheter for å drøfte materialet som har 
framkommet i lys av de større faglige debattene om integrering knyttet til multikulturalisme, 
pluralisme og ‘right to the city’. Det finnes likevel indikasjoner på at flyktningene i varierende 
grad opplever at de har de samme mulighetene og rettighetene som resten av befolkningen til å 
sette sitt preg på, og ta i bruk offentlige rom. Vi ser samtidig at noen enkeltpersoner og grupper 
i større grad er i stand til å forhandle seg fram til innflytelse over egen bosituasjon og tilgang til 
fellesgoder enn andre.  Dette kan ha sammenheng med utdanningsnivå, personlige ressurser, 
grad av sårbarhet og tilgang på sosiale nettverk. Intervjuer med bosettingsansvarlige i 
kommunene gir ikke entydige svar på spørsmål rundt dominerende holdninger knyttet til 
multikulturalisme eller kulturell pluralisme, men et gjentagende tema er ønsket om å unngå 
konsentrasjon av flyktninger i noen bydeler.  
 

Lokalsentrenes rolle 

To temaer framstår som sentrale i diskusjonene om de romlige dimensjonene ved 
integreringsprosessen: En tilstrebing etter en mest mulig sosialt og etnisk blandet befolkning 
(social mix), og tilrettelegging for sosiale møteplasser (social encounters) i det offentlige rom. I 
det følgende vil vi diskutere disse to temaene i relasjon til lokalsentrenes potensielle rolle som 
sosial arena og møteplass på bydelsnivå, som et bidrag til å stimulere sosial integrering.   

 
Om å tilstrebe en sosialt og etnisk blandet befolkning 
Mye tyder på at ensidig fokus på å tilstrebe en mest mulig blandet befolkning, kan føre til en 
opplevelse av fremmedgjøring og isolasjon, i en kontekst der det finnes en rekke kulturelle 
barrierer mellom flyktningene og den øvrige befolkningen i nærmiljøene. Samtidig viser 
beskrivelsene av Saupstad-Kolstad, som trekkes fram som en bydel hvor kommunen unngår å 
bosette flere flyktninger på grunn av en, i Trondheimssammenheng, relativt sterk segregering av 
etniske minoriteter, at flere av flyktningene opplever at det er lettere å etablere sosiale nettverk 
med andre i bydelen, og de føler at de har mulighet til å delta i aktiviteter som foregår i 
lokalsamfunnet. Blant annet trekkes biblioteket frem som en viktig sosial møteplass, og at en 
større andel med minoritetsbakgrunn i bydelen bidrar til å gjøre prosessen med å skaffe seg et 
sosialt nettverk enklere. Bydelen har også gjennom blant annet områdeløft Saupstad-Kolstad et 
sterkt fokus på å etablere sosiale arenaer for minoritetsgruppene i bydelen, i tillegg til at miljøet 
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rundt Frivilligsentralen og andre frivillige tilbud og aktiviteter bidrar med mange potensielle 
arenaer for flyktningene i området. Mens flere av dem derfor trekker frem Saupstad-Kolstad som 
en attraktiv bydel å bli bosatt i, er det likevel også noen som opplever bydelen som 
ekskluderende. Dette gjelder særlig de som ikke tilhører de dominerende innvandrergruppene i 
området, men også enkelte flyktninger uten familie.  
 
Flertallet av våre informanter forteller videre at deres nærmeste sosiale nettverk nesten 
utelukkende består av andre fra egen gruppe (nyankomne flyktninger så vel som mer etablerte 
innvandrere) og at de synes det er vanskelig å etablere langvarige vennskapsrelasjoner med den 
øvrige befolkningen i de nabolagene de bor. De tetteste båndene til folk i nabolaget blir oftest 
skapt gjennom deltakelse i organiserte aktiviteter som for eksempel språkopplæring, aktiviteter 
som involverer barn og familier, idrett og arbeid. Dette peker i retning av at det å spre 
flyktningene rundt omkring i mindre etnisk segregerte nabolag ikke er tilstrekkelig for å skape 
integrering. Organiserte aktiviteter, både innenfor (likesinnede) grupper og på tvers av ulike 
etniske og sosiale grupper, kan i større grad skape muligheter for sosial interaksjon som på sikt 
kan bidra til integrering. Det er først og fremst ikke-fysiske barrierer, som språk- og 
kulturforskjeller, som hindrer interaksjon og som kan forsterke opplevelsen av sosial isolasjon i 
nabolag som domineres av få etniske minoriteter.  
 
Det bør ellers bemerkes at selv om geografisk spredning av flyktninger kan oppleves som 
isolerende, kan tilgang til offentlig transport i en by på størrelsen med Trondheim motvirke 
isolasjonen. Derfor handler Trondheim kommunes strategi når det gjelder bosetting av 
flyktninger, ikke bare om å spre flyktningene mest mulig, men også om å tilstrebe mest mulig 
nærhet til offentlig transport. Av den grunn blir noen bydeler ikke betraktet som egnet for 
bosetting, som f.eks. Byneset, som har stor avstand til sentrum og dårlig busstilbud. Vi ser at 
opplevelsen av sosial isolasjon som noen av våre informanter opplever, f.eks. på Ranheim, til en 
viss grad motvirkes gjennom tilgang til et godt utbygd kollektivtilbud som muliggjør deltakelse 
på arenaer som ligger andre steder i byen. Situasjonen for beboerne i denne bydelen kunne 
likevel vært ytterligere forbedret dersom man oppnådde en mer balansert sosial miks kombinert 
med en styrking av lokalsentrene. 
 
Om sosiale møter i det offentlige rom  
I dette prosjektet forstår vi sosiale møter (social encounters) som den interaksjonen som skapes 
gjennom at det oppstår kontakt mellom flyktninger og befolkningen i bydelen eller nabolaget. 
Interaksjonen oppstår både i programmerte og organiserte settinger (som f.eks.  
introduksjonsprogrammet, praksisplasser, frivillighetsarbeid, idrettsaktiviteter osv.) og i 
uformelle møter som oppstår for eksempel i felles uteområder i et boligområde eller et nabolag. 
I det siste tilfellet, er de sosiale møtene ofte kortvarige og overfladiske. Barnefamilier, i 
motsetning til bl.a. enslige eller eldre, har flere muligheter for slike uformelle sosiale møter. 
Verdien av uformelle møter i nabolaget og i det offentlige rom er imidlertid både understreket 
og debattert i litteraturen (bl.a. Vacher, 2007). Å tilrettelegge for sosiale møteplasser i 
lokalsentrene fører dermed ikke nødvendigvis til at flyktninger etablerer langvarige relasjoner til 
andre. Mange etterlyser flere tilbud av frivillige organisasjoner og aktiviteter som de kan delta i, 
og fremhever deltakelse i frivillig arbeid som viktig for å etablere nettverk og bli kjent med andre. 
Møteplasser hvor deltakerne har felles mål og interesser, kan bidra å skape meningsfulle 
relasjoner. I tillegg til frivillige organisasjoner, kan slike møtesteder kan være f.eks.  barnehager, 
skoler, lekeplasser i nabolaget, idrettsarenaer, bibliotek og religiøse sentre. 
 
I prosjektet har vi benyttet Ager og Strang (2008) sin modell for integrering (figur 1) både som en 
teoretisk ramme og for å diskutere de elementene i modellen som handler mest om sosial 
integrering (social connections) opp mot de som handler mer om systemisk integrering (markers 
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and means, facilitators and foundation). Elementene som «social bonds» (sosiale nettverk i egen 
etnisk og sosial gruppe), «social bridges» (sosiale nettverk på tvers av sosiale og etniske grupper) 
og «social links» (sosiale nettverk som tilrettelegges gjennom offentlige institusjoner) handler 
mest om enkeltpersoners og gruppers sosiale kapital. Dette prosjektet har ønsket å undersøke i 
hvilken grad lokalsentre, nabolag og bomiljø kan fungere som arenaer for bygging av sosiale 
nettverk for flyktninger. Resultatene beskriver først og fremst flykningenes egen oppfatning av 
hvor mye de føler seg inkludert/ekskludert i Trondheim og ikke nødvendigvis hvordan de er 
oppfattet av den øvrige befolkningen i mottakersamfunnet. Ager og Strang (2008) beskriver 
integrering som en to-veis prosess der begge kulturer kan bevege seg mot felles verdier og en 
felles forståelse av diversitet. Våre informanter har i stor grad uttrykt at deres sterkeste sosiale 
nettverk og bånd er med dem som har lik bakgrunn enten når det gjelder etnisitet, 
familiesituasjon eller livssituasjon mer generelt.  
 
Som Ager og Strang (2008) også påpeker, er sosiale nettverk like avhengig av de systemiske 
arenaene knyttet jobb, utdanning, bolig og helse og etableres gjerne i sammenheng med disse. 
Våre funn tyder på at når de formelle kanalene mot det offentlige, som legger til rette for 
systemisk integrering i oppstartfasen (social links), trekkes tilbake etter at 
introduksjonsprogrammet er avsluttet, opplever mange at deres sosiale nettverk ikke er godt 
befestet i lokalområdene. Noen av våre informanter som har bodd lenge i Trondheim, har verken 
sterke «social bridges» eller «social links». Flere eldre kvinner rapporterer om isolasjon og en 
opplevelse av å være fremmed i Trondheim, selv om de har bodd i byen i 15-16 år. Kanskje kunne 
møteplasser rettet spesielt mot flykningene i lokalsentrene øke sjansen for langvarig kontakt. I 
denne sammenhengen kunne det vært interessant å se nærmere på hva som gjør at Saupstad-
Kolstad i større grad ser ut til å tilby sosiale møteplasser på bydelsnivå. Jo mer målrettet en 
møtearena er (som f.eks et bibliotek), desto mer ser det ut til å tilby muligheten for sosial kontakt 
og videre utvikling av sosiale nettverk. 
 

Boligens og nabolagets rolle 

Undersøkelsen synliggjør flere sider ved den rollen boligen og nabolaget kan spille i 
integreringsprosessen. Sentrale temaer som framkommer er prosess og eieform, lokalisering og 
fysiske egenskaper ved boligen og nabolaget.  
 
Kontroll over egen situasjon 
Det det tas i liten grad individuelle hensyn når flyktninger bosettes, det gjelder både boligtype 
og beliggenhet. Når det gjelder den boligen de får tilbudt av kommunen (enten det er en privat 
eller kommunal utleiebolig) har flyktningene svært liten innvirkning på situasjonen. Flere gir 
uttrykk for at mangelen på autonomi oppleves negativt.  Det kan skape usikkerhet om 
flyktningenes posisjon og tilhørighet. Vi har for lite grunnlag til å slå fast at det virker negativt inn 
på integrerings-prosessen, men dette er noe som bør undersøkes nærmere.  
 
Hjemmets betydning er i litteraturen blant annet knyttet sterkt til selvstendighet og det å ha 
kontroll med egen situasjon (Røe, 2015), og dette vanskeliggjøres av at flyktningene ikke har 
noen innvirkning på den første boligen sin i Trondheim. Riktignok finnes det eksempler på 
selvbosetting i kommunen som i hht Røe kan bidra til større grad av selvstendighet, men mange 
flyktninger opplever det som krevende å skaffe seg bolig på egen hånd. Kommunen ønsker å 
begrense selvbosettingen fordi de er redde for at det vil føre til en uønsket konsentrasjon av 
flyktninger i noen bydeler. 
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Flyktningene bor i både private eller kommunale utleieboliger. Bosettingsansvarlige i kommunen 
ser på bruken av private utleieenheter som et integreringstiltak fordi det virker ‘normaliserende’. 
Det blir bekreftet av enkelte flyktninger som forteller at de har god kontakt med husverten. På 
den andre siden blir stabilitet i stor grad vektlagt fra informantenes side, og de oppfatter 
kommunale boliger som tryggere i så henseende enn private.  
 
Flere ønsker å eie en gang i fremtiden. Første da mener de at de vil føle seg ordentlig hjemme i 
Trondheim.  
 
Beliggenhet og nabolag 
Intervjuene med flyktningene gir ikke et entydig bilde av hvor i byen de ønsker å bo. De har ulike 
preferanser, og mange er tilsynelatende ikke opptatt av beliggenheten så lenge de har tilgang til 
buss. De er mest opptatt av tilgjengelighet til bysentrum, kjøpesenter med lave priser osv. De 
nybosatte kjenner ikke Trondheim fra før, og har derfor få forutsetninger for å vite hvor de helst 
vil bo. Når det gjelder nabolaget, finner vi både ønsker om å bo nær andre fra sammen land óg 
ønsker om å bo nær nordmenn.  
 
Det finnes lite i vårt materiale som tyder på at noen flyktningene opplever at beliggenheten eller 
nabolaget påvirker integreringsprosessen, selv om mange gir uttrykk for at de føler seg sosialt 
isolerte. Men det kan like gjerne ha å gjøre med befolkningssammensetningen i nabolaget som 
med beliggenheten (avstanden til sentrum). Dette er også et felt som ville kreve mer inngående 
undersøkelser for å bringe på det rene.  
 
Kommunenes målsetting om å bosette flest mulig flyktninger i borettslag kan sees som ledd i en 
strategi for å knytte flyktningene til eksisterende sosiale nettverk som igjen vil kunne muliggjøre 
integrering i lokalsamfunnet. Borettslagene sees på som et bindeledd mellom de nyankomne 
flyktningene og nabolaget, som kan fungere både som døråpnere og som fasilitator for sosial 
interaksjon gjennom felles aktiviteter og dugnader.  Det ser likevel ut til at effekten av strategien 
er varierende, blant annet pga språkbarrierer og kulturforskjeller.   
 
Utforming og standard 
Vi har ikke grunnlag for å si noe entydig om hverken boligtype eller boligstandard for 
flyktningene. I intervjumaterialet finnes både eksempler på at informantene er godt fornøyde 
med boligen sin, og det motsatte. Noen klager over dårlig teknisk standard, støy og dårlig 
tilgjengelighet (mange trapper), men vi kan ikke si noe om hvor stor andel dette gjelder for.  Selv 
om noen klager over kvaliteten på boligen sin, virker det som om den gjennomgående er like bra 
som for andre lavinntektsgrupper. Et unntak i denne sammenhengen er spørsmålet om 
trangboddhet. I flg. SSB (2017) er en bolig trangbodd når den har færre beboelsesrom enn antall 
beboere. Når inntil tre barn deler rom, er dette ifølge denne definisjonen en trangbodd bolig. 
Det stemmer for øvrig med den generelle situasjonen for innvandrere. Forskning fra SSB viser at 
34 % av innvandrerne bor trangt, mens det tilsvarende tallet for befolkningen som helhet er 11 
% (ibid). Det må likevel tas høyde for at det finnes kulturelle forskjeller (eller ulike forventninger) 
når det gjelder hva som vurderes som trangt og ikke. Den samme undersøkelsen viser at det er 
langt færre blant innvandrerne enn blant befolkningen for øvrig som opplever boligen som trang, 
selv om den oppfyller den objektive definisjonen SSB har satt for trangboddhet.  
 
Vi har heller ikke funnet grunnlag i vårt materiale for at boligkvaliteten har en stigmatiserende 
effekt på flyktningene i særlig grad, slik f.eks asylmottak og boliger for rusavhengige og 
bostedsløse kan ha (bl.a. Hauge et al, 2015; 2016). Riktignok ser vi at noen flyktninger enkelte 
ganger får reaksjoner fra naboer dersom de ikke holder hagen i orden eller følger andre 
spilleregler (som f.eks å trekke fra gardinene om dagen), men det kan like mye skyldes kulturelle 
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forhold som de fysiske egenskapene ved boligen. Det må likevel føyes til at vi i liten grad har hatt 
anledning i dette prosjektet til å gjøre egne observasjoner i nabolagene, og til å innhente 
informasjon fra flyktningens naboer.  
 
Når det gjelder hvilke boligtyper og hva slags boligutformingen som er best egnet for flyktninger, 
kom det fram flere interessante momenter. Rekkehus ble trukket fram som en god boform, og 
en organisering rundt tun ble sett som positivt fordi det kan bidra til nabokontakt. Fra 
kommunens side ble det nevnt at svalgangsløsninger ikke fungerer så bra, fordi svalgangene ofte 
brukes som oppholdssted og lager. Og når det gjelder selve boligutformingen, nevnes det som et 
problem at det finnes for få leiligheter der det er plass til store familier. Det gjelder både i 
kommunens egen boligmasse og i det som tilbys av private utleieboliger. Kommunens 
bosettingsansvarlige mener at eldre leiligheter er bedre egnet enn nye fordi de ofte generelt sett 
er større, og mer spesifikt fordi soverommene ofte er større (dvs kan deles av flere barn, brukes 
på forskjellige måter), de har gjerne adskilt stue og kjøkken og de er mindre teknisk avanserte. 
På den andre siden har flere nye leiligheter livsløpsstandard og heis, og er dermed i større grad 
tilpasset eldre, bevegelseshemmede og småbarnsfamilier enn mange eldre leiligheter.    
 
Boligens og nabolagets rolle 
Som vi var inne på i teoridelen, påvirker flyktningens måte å skape seg hjem på (homemaking 
practices) i følge litteraturen, hvordan de relaterer seg til nærmiljøet og samfunnet forøvrig. I 
vårt materiale finner vi også at bosettingsansvarlige i kommunen er opptatt av hvordan 
lokalisering og bolig kan bidra til integrering. Blant sier de at det er viktig for integreringen at 
flyktningene leier privat, de er opptatt av at de skal bosettes i mest mulig vanlige nabolag, dvs. 
spres mest mulig i byen og trekker fram borettslagene som særlig godt egnet for flyktninger fordi 
ansvar for det sosiale fellesskap er bedre forankret her enn i andre eie- og organiseringsformer.  
 
På den andre siden kommer det fram at de har begrensede muligheter til å styre bosettingen, 
siden de må tilby de boligene som er tilgjengelige og som flyktninger har råd til. Det kan også 
virke som at det i liten grad er fokus på (eller ressurser til) å undersøke hvordan de ulike bolig- 
og nabolagstypene fungerer over tid, og hvorvidt kommunen kan og bør ha en rolle for å følge 
opp utfordringer som oppstår knyttet til boforholdet, bruk og vedlikehold av boligen osv.  
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Avsluttende refleksjoner: Innspill 
til utviklingen av sosialt 
bærekraftige lokalsentre 
Trondheim kommunes mål om å styrke lokalsentrene kan sees som en strategi for å oppnå en 
desentralisering av funksjoner til bydelene. Ved å tilby viktige handels og servicetilbud i 
nærmiljøet, ønsker man å redusere biltransport til sentrum. Samtidig skal sentrene være en 
møteplass og skape identitet (Trondheim kommune, 2012a). Per i dag fungere de fleste 
lokalsentrene mest som handelssentre. Med noen unntak, er de relativt monofunksjonelle. En 
bredere og mer desentralisert organisering av ulike aktivitetstilbud, blant annet rettet mot 
flyktninger, kunne ha skapt muligheter for mer intensiv bruk av lokalsentrene.  
 
Undersøkelsen gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastslå hvordan bosettingsstrategier og 
byplanstrategier påvirker integreringsprosessene til nyankomne flyktninger. Det vi kan slå fast 
med rimelig sikkerhet er likevel at mange flyktninger i Trondheim føler seg sosialt isolerte. Det 
gjelder også flyktninger som har bodd her i 10-20 år. Videre framkommer det at lokalsentrene, 
slik de framstår i dag, i svært liten grad fungerer som sosiale møteplasser for flyktningene. Det 
gjelder både som steder for å treffe andre flyktninger og for å treffe majoritetsbefolkningen. Et 
unntak er Saupstad-Kolstad, hvor flyktningene ser ut til å ha flere arenaer hvor de møter og 
samspiller med andre, både med og uten innvandrerbakgrunn. Blant annet spiller tilbudet av 
frivillige organisasjoner og møteplasser en sentral rolle, sammen med bydelsbiblioteket.  
 
Samtidig viser våre resultater at det ligger en rekke muligheter for sosial interaksjon i 
boligområde og nærmiljø og at det derfor finnes et viktig potensiale i lokalsenterstrategien for å 
skape en mer mangfoldig og inkluderende by ved å bidra til et større fokus på nabolagene eller 
bydelene i planleggingen. Blant annet ser vi at flere av de som har fått norske venner, har 
kommet i kontakt med dem gjennom at de bor i samme hus eller nabolag, eller gjennom skole 
og barnehage i nærmiljøet, aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner osv. Vi vet også mer om 
hvilke aktiviteter og tilbud flyktningene savner i nærmiljøet, som kan gi en pekepinn på hva 
lokalsentrene trenger for å kunne fungere bedre som multikulturelle møtesteder.  
 
Utover det som er fastsatt i kommuneplanens arealdel, er arbeidet med å utvikle lokalsentrene 
foreløpig kun i oppstarten. Det er ikke satt i gang konkrete tiltak eller definert klare mål mht 
hvordan bosetting og integrering av flyktninger, eller for den saks skyld andre grupper, kan inngå 
i den videre prosessen. Våre innspill til diskusjonen om hvordan potensialet som ligger i 
lokalsentrene kan utvikles, kan grupperes under følgende spørsmål: 
 

1. Hvilke muligheter ligger i lokalsentrene for å bidra til en mer sosialt inkluderende by? 
2. Hvilken betydning har sammenhengen mellom lokalsentre, boliger og nabolag for 

integrering? 
3. Hvordan kan sammenhengen mellom lokalsentre og nærmiljø styrkes? 
4. Hvordan kan kommunen legge til rette for lokalsentrene som diversitetsprosjekt? 

 
Prosjektet har hatt fokus på integrering av flyktninger, men vi vil anta at spørsmålene over også 
er relevante for andre vanskeligstilte og sånn sett kan inngå i en mer helhetlig diskusjon om 
hvordan vi oppnår mer mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn. 
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Hvilke muligheter ligger i lokalsentrene for å bidra til en mer sosialt inkluderende by? 

En viktig forutsetning for at lokalsentrene skal fungere som arenaer for integrering, er at de 
skaper muligheter for sosial interaksjon mellom ulike sosiale og etniske grupper. Det innebærer 
at tilbudet av sosiale arenaer, aktiviteter og tjenester er variert og rettet mot ulike interesser. 
Det bør også tilstrebes at flyktninger i større grad kan legge premissene for en del av disse 
tilbudene.  En slik tilnærming innebærer å gi rom for at flyktninger og innvandrergrupper kan bli 
mer synlige i lokalmiljøet og være med på å prege og utvikle lokalsentrene, noe som igjen vil 
kunne bidra til at de føler større grad av tilhørighet til dem.  
 
En mer bevisst bosetting av flyktninger i tilknytning til noen (utvalgte) lokalsentre vil kunne gi 
bedre grunnlag for kommersielle og ikke-kommersielle tilbud og møteplasser. Tilbud og arenaer 
som nevnes av våre informanter er lokale språkkaféer, bibliotek med utvidet åpningstid, butikker 
som har matvarer som flyktningene etterspør, møtesteder som ikke koster penger, lokaler for 
frivillige (og religiøse) organisasjoner /frivilligsentralen, og aktiviteter som initieres og drives av 
flyktningene selv. 

Hvilken betydning har sammenhengen mellom lokalsentre, boliger og nabolag for 
integrering? 

Sentrale temaer som framkommer i undersøkelsen er hvordan prosess og eieform, lokalisering 
og egenskaper ved boligen og nabolaget påvirker muligheten for sosial interaksjon og 
opplevelsen av kontroll og tilhørighet. Boligens og nabolagets rolle i integreringsprosesser er 
imidlertid bare delvis påvirket av fysiske løsninger. Kulturelle forskjeller og 
kommunikasjonsproblemer kan gjøre integreringen utfordrende. For eksempel finner vi at 
konvensjoner omkring hvordan «å bo riktig» påvirker forholdet mellom naboer. Slike 
utfordringer kan bli særlig tydelige i tette boligområder (som f.eks borettslag). Samtidig ser vi at 
selv om forskjeller kan føre til friksjon og konflikter, kan de også skape muligheter for kontakt.  
 
Det er ikke bare flyktningenes eget ansvar å bli integrert. Kanskje må også majoritetssamfunnet 
være villige til å sette til side etablerte idéer om hvilke sosiale spilleregler som skal gjelde for et 
nabolag. Det bør vurderes om oppfølging av bosituasjon i større grad skal inngå i 
introduksjonsprogrammet, gjerne i samarbeid med lokale beboerorganisasjoner, 
borettslagsstyrer osv. Det kan muligens også innebære en videreføring og styrking av ‘leie til eie’ 
programmet. Det bør diskuteres om og evt. hvordan enhet for Byutvikling (gjennom både 
byplankontoret og eierskapsenheten) i større grad kan involveres i kommunens 
introduksjonsprogram. 
 
Den faktoren som mer enn noe annet bestemmer hvordan flyktningene bor, er tilgangen på 
utleieboliger i en prisklasse som er tilpasset flyktningenes økonomi. Undersøkelsen illustrerer 
dermed hvordan flyktningenes bosituasjon er påvirket av økonomiske strukturer og politiske 
føringer. Det tydeliggjør at kommunens mulighet til å aktivt bruke bosettingsarbeidet som et 
virkemiddel for integrering er begrenset. De har (eller benytter seg av) få muligheter for å styre 
boligutviklingen på en måte som bidrar til integrering av flyktninger (og andre vanskeligstilte) i 
ordinære boligprosjekter.  

Hvordan kan sammenhengen mellom lokalsentre og nærmiljø styrkes? 

Undersøkelsen understreker den betydningen som bolig, nabolag og muligheten for å etablere 
sosiale bånd i nærmiljøet, kan ha for integreringsprosessen. Det er likevel uklart hva 
sammenhengen mellom bolig, nabolag og lokalsenter innebærer og hvordan den kan utvikles. Vi 
tenker her på koblinger mellom boligsammensetning, tilgjengelige aktivitets- og service tilbud, 
offentlige institusjoner, fysiske løsninger og kulturelle særpreg i lokalområdene osv. Vi tror det 



Arkitektur og Planlegging 

53 

er viktig lokalsentrene bygger videre på og bidrar til å styrke bydelenes egenart og at de sees på 
som sosialt knutepunkt og ikke først og fremst handelssentre.  
 
Koblingen mellom lokalsenter og nabolag kan styrkes ved å utvikle og tydeliggjøre fysiske 
forbindelseslinjer i området (f.eks. gjennom gangveier).  Det vil kunne styrke tilgangen til urbane 
og naturmessige kvaliteter som noen av våre informantene etterlyser i sine nærmiljø. 
Lokalsentrene representerer en god mulighet for å styrke de lokale ressursene som finnes i 
nærmiljøet, men realiseringen av denne muligheten forutsetter at planleggingen og utviklingen 
av sentrene skjer med utgangspunkt i lokale behov. Vi vil understreke betydningen av at 
lokalsentrene ikke framstår generiske og standardiserte, men at man i stedet dyrker hvert 
senters egenart basert på bydelens særlige karakter og historie. 

Hvordan kan kommunen legge til rette for lokalsentrene som diversitetsprosjekt? 

Det kan virke som at det potensialet som ligger i kommunens lokalsenterstrategi foreløpig ikke 
er utnyttet fullt ut. For at sentrene skal kunne fungere som diversitetsprosjekt – dvs. bidra til en 
mer mangfoldig og inkluderende by – må planprosessene i større grad gi rom for reelle 
medvirkningsprosesser som gjør det mulig for innbyggerne å forme sine nærmiljø. Det kan bl.a. 
innebære å bevisst styrke tilstedeværelsen av flyktninger i lokalsentrene på linje med andre 
interessegrupper og institusjoner, både i form av hvilke aktiviteter og tilbud som finner sted og 
gjennom å det kunne sette sitt preg lokalsenteret og dermed påvirke utviklingen av 
lokalsentrenes identitet og særpreg. Et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen kan være å 
styrke samarbeidet mellom ulike kommunale enheter og frivillig sektor. Kanskje finnes det et 
uutnyttet potensiale i sambruk av offentlige tilbud (skoler, barnehager, helsesenter o.l. og 
frivillige organisasjoner og andre private aktører).  For å styrke senterets rolle som et sosialt 
knutepunkt, bør finnes det fleksible arealer der frivillige organisasjoner får mulighet til og ansvar 
for å organisere aktiviteter rettet mot deres egne interessegrupper. 
 
Mangfoldige bydeler og lokalsentre forutsetter også et variert boligtilbud og nabolag som 
tilrettelegger for uformelle sosiale møter (for eksempel gjennom felleslokaler, felles uteområder, 
sosiale aktiviteter osv).  En markedsbasert boligpolitikk gjør det krevende for kommunen å innta 
en aktiv rolle i boligutviklingen. For å realisere målsetningene om mangfoldige og inkluderende 
lokalsentre må kommunene lete etter virkemidler og arbeidsmåter som gjør dem i stand til å 
være mer aktive pådrivere for en boligutvikling som tilgodeser flyktninger og andre grupper som 
i dag faller utenfor boligmarkedet. Det kan bl.a. innebære å legge noen føringer i planer for 
fortetting, f.eks ved å stille krav til private utbyggere om å inkludere boligtyper og -størrelser som 
er egnet for flyktninger og andre vanskeligstilte (både enslige og familier med barn) i nye 
områder, samt og å tilby felleslokaler og/eller felles uteområder. 
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Vedlegg 

A. Informanter 

Oversikt over informanter som er vist til eller sitert direkte i teksten: 
 

«Navn» 0pprinnelsesland 
og botid i Norge  

Bolig og nabolag Familiesituasjon Intervju  

Adnan, 30 år Syria (2 år) Kommunal bolig 
(usikkert hvor) 

Enslig, bor med 4 
andre familiemedl. 

KM3 

Nizar, 21 år 
 

Syria (2 år) Privat kollektiv, 
Moholt 

Enslig KM6 

Sara, 55 år Iran (16 år) Privat enebolig på 
Bratsberg 

Mann, voksne barn PK1  

Noora, 25 år Afghanistan (5 år) Kommunal bolig, 
rekkehus på Kattem 

Enslig, bor med 
foreldre og søsken 

PK2 

Liza, 54 år Iran (15 år) Kommunal bolig, 
rekkehus på 
Risvollan 

Enke, en datter PK3 

Ana, 53 år Iran (3 år) Kommunal leilighet 
Buran 

Gift, sønn på 12 år PK4 

Sam, 30 år Syria (3 år) Privat leilighet, 
Midtbyen 

Enslig, bor alene PM1 

Karo, 37 år Iran (2,5 år, 8 mnd 
i Trondheim) 

Kommunal 
leilighet, Buran 

Enslig, bor alene PM2 

Jamie, 38 år Sudan (5 år) Privat leilighet, 
Saupstad 

Enslig, bor i kollektiv PM3 

Merit, 39 år Iran (1 år, 1, 5 
mnd i Trondheim) 

Heimdal, 
flyktningemottak 

Enslig  PM4 

Alan, 17 år Afghanistan (2 år) Kommunal bolig, 
Midtbyen 

Enslig mindreårig 
flyktning, bor i 
kollektiv 

PM5 

Lana, 30 år Irak (6 år) Kommunal 
leilighet, Saupstad 

Gift, 2 barn HK1 

Lela, 35 år  Yemen (15 år) Kommunal bolig, 
Rosenborg 

Gift, 3 barn HK2 

Aman, 50 år Eritrea (20 år) Kommunal 
leilighet, 
Ila 

Enslig HM2 

Azar, 60 år Iran (16 år) Kommunal 
leilighet, 
Øya 

Enke SK1 

Julia, 45 år Russland (17 år) Kommunal 
leilighet, 
Kattem 

Enslig mor, 2 (?) barn SK3 
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Ester, 55 år Iran (14 år) Kommunalt 
rekkehus, Saupstad 

Gift, fem sønner (4 
har flyttet 
hjemmefra) 

SK4 

Joram, 40 år Syria (3,5 år) Privat 2-
mannsbolig, 
Risvollan 

Gift, 4 barn E2 

Rifat, 40 år Syria (2 år 8 mnd) Kommunalt 
rekkehus, Kattem 

Gift, 5  barn E9 

 

B. Oppsummering av resultater fra student-
oppgavene 

R A N H E I M 

 Population 2016: 5735 

 Number of settled refugees11 2016: 66 

 Non-western immigrants: 2,8 %12 
 
Ranheim is an old working class neighborhood built up around Ranheim paper factory as a 
cornerstone industry established in 1884 and today named Ranheim Paper & Board AS. Ranheim 
is located 6 km from the east side of Trondheim city centre.  It is mainly residential area with 
community facilities like playgrounds, kindergarten, shops, training centres as well as some small 
industries (in addition to the paper factory) and office buildings spread around in the area. A lot 
of new housing is built in Ranheim during the recent years, but it lacks a visible and well defined 
local centre. Due the growth in population and the distance to the city center and to other local 
centers, the municipality has suggested that Ranheim  has the properties and potential needed 
to develop into a robust and attractive local center.  Today there is one bus line operating 
between Ranheim and the city center. It runs two times per hour, four times in rush hours and 
takes 18 minutes to the central railway station. Ranheim is however located on the route for the 
future ‘superbus’ and will then  have improved public transport connections.   
The informants at Ranheim were 7 male afghan refugees (16-21 yrs) in addition to approximately 
30 from all over Trondheim, taking part in a cricket tournament. The young refugees felt 
segregated and invisible at Ranheim. There were few activities offered in the local area relevant 
for them, and none of the informants used local services and shops. All single minors in 
Trondheim attend the same school (located at Lade), which implies that they do not meet 
neighbours at their same age at school. Ranheim has an active football team, but the Afghan 
informants were most interested in cricket. They therefore took part in teams and tournaments 
other places in the city. Cricket was for them an important arena for social bonding, mainly with 
other afghan refugees but also with people from Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh. One 
informant was clear about how important this activity was for him:  “ If it was not for cricket, I 
would have ended up in a mental hospital or committed suicide. It’s a sport which  has  saved  

                                                           
11 Refugees are defined as those who are granted asylum, quota refugees and those who have had family 
reunification, and who have lived in Norway for less than five years. 
12 The population numbers and the numbers of refugees settled in municipal housing are received directly 
from Trondheim Municipality (Eierskapsenheten) (30.09.2016).  
The percentage of immigrants are based on the Survey on living conditions (Levekårsundersøkelsen)  
(Trondheim kommune,2012b) 
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my  life.”  (Interview,2016).  On one hand, playing cricket helped him to socialize but on the other 
hand might also reduce his  opportunities to integrate in Norwegian society since very few 
Norwegians take part in this sport. 
 
Another important social arena is the mosque. Several of the informants attend prayers every 
Friday in one of the two mosques in Trondheim. Both of them are privately initiated and located 
in the basements  of  two  separate  buildings  near  to  the  city  center.  They  do  not  look  like 
traditional  mosques and some of the informants tell that they feel deprived of their right to be 
visible as muslims in the city. Not having a real mosque to go to makes them less visible as a 
group.   
 
Five of the informants were under 18 years and live together in a shared apartment, where they 
are followed up by two social workers. Due to their age, they have restricted freedom when it 
comes to receiving visitors and to stay out in the evenings. This may affect the social life of the 
residents. Even though some of the informants have Norwegian friends, most of them did not 
have much contact with the local population. Some of them felt excluded and were disappointed 
about how they were received by the host community: “ If they don’t want to interact with me, 
I don’t care either”. (Interview,2016) 
 
R I S V O L L A N  

 Population 2016: 4317 

 Number of settled refugees 2016: 64 

 Non-western immigrants: 7,2 % 
 
The high-rise building in the Center has become the major landmark of Risvollan Center.  In 
addition to residential accommodation, the center currently has two grocery stores, restaurant 
/food service, hairdresser, pharmacy, specialized sports store, yarn and sewing store, medical 
centre, real estate, public library, management and common areas/functions for Risvollan. Also, 
within the centre there is a self-service gas station, a car repair shop and a snack bar. 
 
There is quite a big variation of housing typologies within the area, from apartments in the high-
rise building13 to terraced and detached housing. Risvollan Housing cooperative consists of 1113 
units in terraced housing located close to the local center. 62 of the apartments in the 
cooperative are allocated to refugees.   
 
Today there is one bus line operating between Risvollan and the city center. It runs in average 
four times per hour, six times in rush hours and takes 16 minutes to the city center. Risvollan is 
not located on the route for the future ‘superbus’.  Still, according to the munipality, the existing 
local center has a huge potential for transformation and densification (Trondhiem kommune, 
2012a). The businesses and services offered today are rather limited and can be increased 
significantly. Moreover there are concrete plans to establish several new health and welfare 
services close to the local center (ibid). 
 
The informants in Risvollan consisted of a mix consisting of five refugees, one Norwegian 
resident, one representatives from Risvollan Housing Cooperative and an one ‘outsider’, a social 
worker having previously worked in Risvollan. 
 
The picture drawn of Risvollan was that it was an area that has managed to change a rather bad 
reputation to become a more pleasant but ‘sleepy’ suburb.  Drug use was previously a problem, 

                                                           
13 A number of them (how many?) owned by the municipality and rented to low-income groups 
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mainly connected to the public housing in the high rise building. Today, Risvollan center is not 
very active, perceived by the informants as boring, lacking attractive public and social spaces.  It 
seems that people even prefer shopping other places. There is a lack of arenas for social 
interaction, implying that Risvollan according to the informants does not work as an integration 
space. The library functions (and has a potential) as a meeting place, but is perceived ‘a hidden 
space’ and is not used by many people. Risvollan does not appear as a multicultural 
neighborhood, underlined by this quote from a Norwegian resident: “I don’t think Risvollan is 
the right target area for your study. Maybe you should look in Kolstad-Saupstad or Lade. I have 
lived here my entire life and I haven’t met or seen many foreigners in the area.” (Woman in her 
20s, a resident of Risvollan since birth).   
From this we may conclude that refugees and  immigrants are not very visible in the 
neighborhood or at the local center. Even if it is somewhat boring, Risvollan is regarded as a good 
place for children. The students argue further that it has the potential to become a much more 
active and inclusive local center than it is today. In their opinion, Risvollan needs “A space which 
doesn’t require money, a space which is more inviting, and a space which is more comfortable is 
identified as a gap in the local centre” (Risvollan group, 2016: 22).They suggest the following 
three measures in order to reach this goal : 

 a more visible and inviting library 

 a green roof on top of existing center building as a public space, not commodified, 
interactive, good for children 

 the bus stop should be developed into a social integration space 
 
L A D E M O E N 

 Population 2016: 4905 

 Number of settled refugees 2016: 185 

 Non-western immigrants: 13,1 % 
 
Lademoen is an urban district located 2 km east of the city center. It has no well-defined local 
center. The Lademoen church is a key landmark. Other places of interest are Lademoen artist-
workshops, the Lade football field, Lilleby School, Trikkestallen skatepark.  Apart from the local 
shopping places, the area is located close to CityLade, Citycon and Lade Arena which are some 
of the biggest shopping centres in Trondheim. The  predominant  housing  typology  of  Lademoen  
is  urban apartment  buildings  of  a variety of styles, but there are also some independent 
detached housing. 
 
According to the city planning office, Lademoen is relevant in this study  because of it’s 
population growth, it’s combination of private and public housing, the active and urban 
atmosphere  and it’s demographic challenges. Large new housing developments are under 
construction in the area.  There is a very frequent bus connection to the city, and Lademoen is 
further located on the future route of the superbus. 
 
In spite of all the different activities and services offered,  Lademoen is not perceived as a local 
center: “Although  certain  places  did  serve  as venues for congregation of people (Lademoen 
Church, the skate park etc.), the area lacked characteristics that can be typically associated with 
a meeting place for people of different cultures.” (Lademoen group, 2016: 13) 
 
Due to difficulties in finding informants in the local area, the student group working with 
Lademoen, chose to use refugees living all around Trondheim as informants. All together 12 
refugees were surveyed: 5 from Eritrea, 3 from Syria, and one each from Sudan, Somalia, Iraq, 
and Bhutan. Respondents came from different areas of the city. They had an age-range of 22-45  
years and were mainly men. Among their main findings were that the refugees tend to use the 
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whole city, and within this mainly the city center: “Trondheim being a small city with a developed 
public transport system, no place  is  too  far.  However,  sentrum  occupies  the  pride  of  place  
when  it  comes  to hanging out with either family or friends.” (Lademoen group, 2016: 27). The 
main spaces for social interaction and information exchange are language cafes, places of 
worship and sport facilities.  
 
The local center does thus not seem to play an important role as an arena for social integration: 
“integration may not always be a function of one ‘unique’ geographical location but an aggregate 
of all the places one visits in the host environment (in this case, the city of Trondheim. (…) .. it 
takes a whole city to integrate a refugee.” (Lademoen group, 2016: xx) 
 
S A U P S T A D  

 Population 2016: 4952 

 Number of settled refugees 2016: 58 

 Non-western immigrants: 29,4 % 
 
Saupstad is a housing estate planned in late 1960s-early 70s, located 10 km from the city center. 
The housing estate is currently part of an area-development program addressing the increasing 
segregation of ethnic minorities and social groups that score low on welfare indices, such as level 
of income, education and employment. Politicians and planning authorities stressed a worry 
about the concentration of less privileged groups at the estate, the estate often described as 
providing bad quality housing and poor outdoor areas (Trondheim Kommune 2011). The center 
buildings are (partly) in need of renewal (?). One bus routes serves the area, with an average 
frequency of 3 per hour.  It takes 18 minutes to the city center. Saupstad is not on the route of 
the future super bus, but is still a center that the municipality wishes to strengthen. 
 
The main informants in this study were 9 participants in a participatory workshop (4 single 
Eritrean men and 5 married woman from Iran plus one Afghan-Norwegian). In addition, there 
were carried out informal interviews with additional informants (how many?). 
 
According to the student assignment, most of the interviewees appreciated  their  living  area: 
“..expressing  that  they  have developed memories with their loved ones in the neighborhood.” 
(Saupstad group, 2016: 23). The students were however rather critical to the qualities of the local 
center: “the square in front the local center  was  mainly  designed  and  used  as  a  parking  lot.  
This creates  a  barrier  for  pedestrian  friendly  activities happening around  the  square.  Only  
a  few  benches  around  the  public square, mainly facing toward the parking lot, were not inviting 
enough for pedestrians to sit. Besides, no sound or visual barrier existed in between them. Signs 
of littering on the square were also observed, which means that some groups lack the proper 
sense of belonging and respect to the local square.” (Saupstad group, 2016: 23-24).  
They found that none of the refugees have much contact with Norwegians. The young single men 
use the whole city, take part in activities and search for social contacts among other refugees, 
both within and outside their cultural group. The females favor activities with other women or 
family oriented activities, more within the local area. Females prefer gender specific places and 
social (semi-public) arenas close to home.  The issue of gender specific place was mentioned as 
a challenge with may create (or maintain) cultural gaps, e.g. one of the women expressed that 
she did not use unisex swimming pools. 
 
V A L E N T I N L Y S T 

 Population 2016: 5237 

 Number of settled refugees 2016: 91 



Lokalsenter, nabolag og bolig  

 
 

 Non-western immigrants: 6 %14 
 
Valentinlyst is a clearly defined local center with shops, a café, a gym and various health services. 
Adjacent to the center is a church and a nursing home, and above it a high-rise apartment 
building built in 2008. Close by are also six older tower blocks, very popular among elderly 
residents due to the elevator, the views and the vicinity to the shopping center. The high-rise 
buildings function as landmarks in the area.  The neighborhood also hosts some large working 
places (such as Telenor, NRK and SINTEF/NTNU and Brøset psychiatric hospital). The housing 
typologies in the area span from apartments in free standing tower blocks to terraced and 
detached housing.  
 
Valentinlyst is located 4 km east of the city center. Two bus routes serves the area, one of them 
running with an average frequency of 2 per hour (4 in rush hours), and the other with 4 per hour 
(6 in rush hours). The future super bus will not pass Valentinlyst, but will have Strindheim as one 
of its main hubs, only 2 km away. 
 
According to the student group, the Valentinlyst center has several challenges. It is “not  very 
‘welcoming’, and it doesn’t encourage people to spend time inside for prolonged periods”. The 
café, run by a bakery clearly functions  a social meeting place on Saturday mornings, but the 
guests are mainly Norwegian families with children and elderly people, and there were no 
immigrants among them. The center is  well-maintained and clean, but the students did not find 
the atmosphere at the centre very warm and welcoming, more like “a place of  passing”. But they 
believed it might have a potential to become a more inclusive meeting place.  
 
Due to difficulties in finding informants in the local area, the group chose to select Eritreans as a 
group – living all around Trondheim. Informants were 11 Eritreans, one of them living close to 
Valentinlyst, the others in rest of the city. All where males, some single, others were family 
fathers. 
 
The informants told that they moved all over the city, and did not relate particularly to their 
closest local center. Their main activities were going to language classes and work, due to the 
fact that many of them had only been in Norway for a short time. They were further involved in 
voluntary work, church and family activities. The perceive a sense of community together with 
other Eritrean refugees and immigrants, and this community is related to places spread over the 
whole city.   
 
 

C. Intervjuguider 

Individuelle intervjuer med flyktninger 

We want to ask about the house, the local neighbourhood (local centre), and how you use the 
city in general and how you think this influences integration. 
 
Tell us about the house you live in: did you find it yourself or get it from Trondheim kommune, 
what do you like about it, and what is not so good? Size, number of rooms, kitchen, bathroom 
etc. Is it a good house for you? What would you want to be different? 
                                                           
14 All numbers are for Strindheim, which partly includes the Valentinlyst area but has as its core area Sirkus 
shopping center. This area has not been included in the student assignment.  
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Tell us about the neighbourhood: what do you like or dislike about the neighbourhood? Is the 
location good? Is it easy to get around to other places in the city? (Bus connections f.ex) What is 
important for you to have in the neighbourhood? (grocery store? School? Kindergarden? Other 
things? People you know? Other immigrants?) Which places outside or close to the house do you 
use? Do you meet people there? How is the interaction with your neighbours? Is it important to 
connect with neighbours? Is it difficult? Easy? How do you think the house and the 
neighbourhood influence integration? 
 
Which other places in the city do you use in your everyday life? Where do you meet with and 
connect with other people? Are they mostly other immigrants? Or Norwegians? What are the 
important meeting places for immigrants? How can these places help integration? 
Which part of the city would you like to live in if you could choose? Why?  
 
What do you think is important for integration and for restarting a new life in a new city? How is 
the house important, what is important in the neighbourhood, and what is important in the city 
in general? What could be done differently to help integration? 
 
Further questions: 

 How do you perceive Norwegian housing culture – what is different from what you are 

used to in your home country? Something you feel is strange or even funny? 

 How easy it is to use the (semiprivate) areas outside the house? (How do you use 

them? How do your neighbors use them?) 

 Do often invite guests to your home? (Who are they? What occasions? What do you do 

together? Does the house work well for receiving guests?) 

 If you would tell your family and friends back home about your house and the 

neighborhood, what would you say? 

 Do you feel at home here? If not, what would it take to feel (more) at home? 

 Would you like to have more immigrants in your neighborhood? 

 Do you have questions about “how things work” in the house or outside? (practical 

matters hard to understand?) 

Spørsmål til gruppeintervju 

Integrering fra deres perspektiv, boligsituasjon, bruk av nærområde og byen, hvordan de bygger 
nettverk, kontakt med andre innvandrere og nordmenn. Hvilke steder i byen bruker de i løpet av 
en uke? Hvordan orienterer de seg i byen? Hvordan får de tilgang til informasjon om relevante 
steder, hvordan finner de frem? Hva har bosituasjonen å si for dette? Hvordan påvirker 
bosituasjonen deres bruk av byen? Hvor møter de nordmenn? Hvor møter de andre 
innvandrere? Er det vanskelig å komme i kontakt med nordmenn? Hva er viktig for integrering? 
Hva er viktig når man flytter til et nytt sted i et nytt land? 
 
Eks på spørsmål: 

 Hvordan bor dere? (boligtype, lokalisering, eieform mm) Hva er dere særlig fornøyd (evt. 
misfornøyd) med når det gjelder bosituasjonen – og hvorfor? 

 Hvilke steder i byen bruker dere? Hvor drar dere i løpet av en vanlig dag? En vanlig uke? 

 Hvor møter dere andre for å være sosiale/for å gjøre aktiviteter? (Hvilke aktiviteter?) 

 Hvilke steder er viktige for dere? Hvorfor? Hvem er dere sammen med der? 

 Hvor møter dere nordmenn? Møter dere nordmenn? 



Lokalsenter, nabolag og bolig  

 
 

 Nabolaget: Bruker dere nabolaget? (hva slags bruk? Hvilke aktiviteter?) Hvorfor/Hvorfor 
ikke?  

 Hvis det finnes fellesarealer i tilknytning til boligen (ute / inne), bruker dere disse? Hvis 
ja: Til hva? I hvilke sammenhenger? 

 Treffer dere naboer? Hvis ja: I hvilke sammenhenger? Hvor? 

 Hvordan reiser dere mellom de forskjellige stedene? 

 Hva er viktig å ha i nærheten av boligen sin? (Butikk, park, bussholdeplass, andre 
kvaliteter …?) 

 Hva kunne vært annerledes for å gjøre integreringen lettere/gjøre det lettere å starte en 
ny hverdag i en ny by? (At det trenger ikke handle om kontakt med nordmenn hele tiden, 
men også hvordan de bygger seg nettverk også bestående av andre innvandrere, som 
kan være vel så viktige i etableringsfasen) 

 
Evt: Utsagn/påstander til diskusjon? 

 «Jeg foretrekker å reise til byen for å … handle/møte andre…» 

 «Nordmenn er vanskelig å komme i kontakt med» (Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er 
vanskelig?) 

 «Det er viktig for meg å ha et sted å…» (kvaliteter ved lokalsentrene/møteplasser…?) 
«Jeg føler meg hjemme der jeg bor nå fordi ..?» Evt. hvorfor ikke? 

Bosettingsansvarlige i kommunen 

Få oversikt over bosettingsarbeidet, hvordan de jobber med dette i kommunen, hvem gjør hva?  
 

 Hvor mange bosatte kommunen i fjor? Hva er planen i år? For neste år? 

 Hvilke boliger? Hva ligger standarden på? Hvordan tenker de rundt bosettingsarbeidet? 
Hva er en god bolig for flyktninger i deres øyne? Har flyktninger andre behov enn andre?  
Har kommunen/Flybo noen ideer om hvilke områder som egner seg og hvorfor? Hvilke 
boligtyper egner seg best (rekkehus, 2-/4-mannsboliger, leiligheter i blokker eller 
bygårder? Hvorfor?  

 Hvilke koblinger ser de som viktigst i arbeidet med bosetting og integrering? (boligtyper? 
Bosetting i ulike områder/bydeler?) 

 Hvilke utfordringer har de i bosettingsarbeidet? Hva er de viktigste utfordringene? 
(tilgang på boliger, kommunale og private?) 

 Reflektere over ulike eieformer: BL, kommunale, privat. 

 Forskjellige strategier overfor enslige voksne vs familier? Nærmiljø for familier? 

 Hvilket inntrykk har dere av flyktningenes opplevelse av bosettingen? Hvor vil de helst 
bosettes? Hvor trives folk? Hvor oppholder de seg? Hvilke deler av byen bruker de?  

 Får dere tilbakemeldinger på hvordan boligen/bosituasjonen fungerer / oppleves?  

 [Hvis ja: hva sier de om opplevde kvaliteter? (størrelse/antall rom, bygningsmessig 
standard, kjøkken/stueløsning, uteplass, fellesarealer ute/inne, omgivelser, estetiske 
kvaliteter: ‘liker’ de leiligheten/huset? Er de fornøyd med lys, utsyn, farger og 
materialbruk?] 

 Er det noen som ber om å få bytte bolig? Hvorfor? Får de bytte? 

 Har kommunen et opplegg for oppfølging i boligsituasjonen? Hvis ja, hvordan skjer det? 

 Byutvikling? Hva skjer i byutviklingen i deres øyne? Hvordan kunne man fått til 
byutvikling som fremmer integrering? Hva skulle de gjerne tilbudt i form av boliger som 
kunne bidra positivt til integrering? 

 Eks på utsagn fra møtet før påske: Lite skjer lokalt, bortsett fra skoler. De fleste 
aktiviteter de første 5 årene skjer sentralt. Hva kunne skjedd lokalt? 

 Hva kan gjøres annerledes for å styrke koblingen mellom bosetting og integrering? 
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 Kan flybo hjelpe oss med å komme i kontakt med BL som bosetter flyktninger? Generelle 
tips til hvordan komme i kontakt med folk? 
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