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Kaféliv eller stor hage? 

– Et lite notat om boligpreferanser på 2000-tallet 
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Hvor og hvordan vil vi bo? 

Hvilke kvaliteter er avgjørende for hvor mennesker bor? Har befolkningen i Norge fått mer 

urbane preferanser? Mange studier og registreringer tyder på at flere ønsker å bo sentralt, 

som notatet beskriver. Samtidig er det mange som ønsker seg en stor enebolig litt utenfor 

sentrum.   

Hva er boligpreferanser? 

Boligpreferanser kan forstås som etterspørsel på markedet etter en viss type bolig, eller 

boliger i et spesielt område. Det kan også være ønsker og drømmer om hvordan en vil bo, 

uten at disse nødvendigvis blir realisert. Boligpreferanser også knyttes til hvor og hvordan 

folk faktisk bor, og til flyttemønstre (Ruud, 2009). Teorier og observasjoner som er brukt i 

notatet bruker alle tre forståelser om hva boligpreferanser er.   

Sentralitet foran enebolig?  

Strukturelle endringer og trender i samfunnet gjør at vi forandrer mening om hva som er det 

ideelle bostedet og hvilke behov vi har. Noen forhold som har betydning for at 

etterspørselen på sentrale og mindre boliger har økt: 

 Flere eldre 

 Flere enslige 

 Mindre husholdninger 

 Mer og lenger utdannelse 

 Økt innvandring 

 Økt kvadratmeterpris i byer 

 Gentrifisering av gamle arbeider- og 

industriområder 

 Oppgradering og rehabilitering av 

sentrale bydeler 
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Forskjellige boligønsker 

Boligpreferanser skiller seg etter hvem man er og hvem man ønsker å være, hvilken 

livssituasjon man befinner seg i, samt hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Noen 

grupper har mer eller mindre liknende preferanser for hvordan og hvor de vil bo. Disse 

gruppene er ikke homogene og skal ikke generaliseres overfor alle, men brukes her for å 

illustrere forskjeller i behov, kapasitet og ønsker. 

Høyt utdannede 

Flere studier viser at personer med høy utdannelse setter større pris på urbane kvaliteter, 

som kafeer og konserter, enn personer med lav eller ingen utdannelse (Bjørnskau & 

Hjorthol, 2003). Dette er en del av gentrifiseringsbevegelsen, der gamle arbeiderområder er 

blitt populære nabolag for ”den nye middelklassen”, for eksempel Møllenberg i Trondheim 

og Grünerløkka i Oslo. Denne gruppen innbyggere går eller sykler heller til jobb og bruker 

lokale butikker isteden for kjøpesenter (Zukin, 1987). I takt med at prisene og attraktiviteten 

øker, minsker befolkningen med svakest økonomi. I husholdninger der flere har høyere 

utdannelse øker inntektene betydelig mer, enn i husholdninger der en eller ingen har høy 

utdannelse. Dette leder til segregering i boligmarkedet og byen, der høyt utdannede, par 

spesielt, kan utkonkurrere andre. Byen kan bli den nye middelklassens hjem der 

arbeiderklassen må flytte ut (Bjørnskau & Hjorthol, 2003). 

 

Figur 1: Grünerløkka er et gentrifisert område med gammel bebyggelse og mange serveringssteder. 
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Ungdom 

Ungdom har som regel mindre kapital enn andre grupper og ser ofte boligen som et 

midlertidig bosted. Det er også denne gruppen av befolkningen som oftest flytter og som 

flytter inn til byen. Det gjør at mange ungdommer leier en liten, men sentral leilighet. 

På oppdrag av Husbanken ble det utført en undersøkelse som viste at mange unge har for 

små leiligheter i forhold til behov, og at de fleste ønsker å eie en egen stor bolig (Segmenta 

AS, 2003). I en svensk studie eksisterte et skille mellom ungdom som bor i byen og de som 

bor utenfor. De som bor i byen vil heller fortsette å bo sentralt, uansett boligtype, mens 

ungdom utenfor byen ønsker seg en stor enebolig (Statens Offentliga Utredningar, 2007). 

En studie av bokvalitet i små boliger i Trondheim, viser at beboerne i de mindre boligene i 

hovedsak er under 30 år. Konklusjonen fra spørreundersøkelsen av beboerne i de fem 

boligprosjektene er at de fleste har valgt sitt bosted grunnet gunstig pris, at prosjektet 

innholder praktiske boliger med god teknisk standard og at boligen ligger i nærhet til 

kollektivtrafikk og servicefunksjoner. En annen viktig årsak er at beboerne ser på boligen 

som en investering for fremtiden, selve boligen kan altså være midlertidig (Støa, Høyland, & 

Wågø, 2006).  

 

Figur 2: Ilsvika Garden i Trondheim består av mange små boliger og unge beboere (Støa, Høyland, & Wågø, 2006). 



5 
 

Eldre 

Mange eldre ønsker seg en bolig på ett plan, som er lett å vedlikeholde og som har plass til å 

ta i mot familien (Ytrehus & Fyhn, 2006) Til forskjell fra yngre har eldre ofte mer plass enn 

hva som er ønskelig eller som det finnes behov for (Ruud, 2009). Eldre syns også det er viktig 

å bo i et område der en er kjent og har tilknytning, og med nærhet til private butikker og 

tjenester (Brevik & Schmidt, 2005). En sentral leilighet med heis og god tilrettelegging kan 

ofte være svaret på dette. 

Kvinner 

Høyt utdannede kvinner skiller seg ut som en gruppe med høye preferanser for å bo i byen. 

Det kan sees i sammenheng til at arbeidsplassen ofte ligger sentralt. Kvinner generelt har 

også kortere avstand mellom hjemmet og arbeidet. Studier har pekt på at dette kommer av 

at kvinnen utfører mer arbeid i hjemmet, og derfor har et større behov for å komme hjem 

fort. I Bjørnskau og Hjorthol (2003)sin studie om gentrifisering og reurbanisering finner de 

empiri som motsier dette. Uavhengig av familiesituasjon har kvinner mindre avstand til og 

fra jobb enn menn. Årsakene til dette er usikkert.  

Ikke-vestlige innvandrere 

I en studie om energiforbruk fra Vestlandsforskning ble det oppdaget at energiforbruket ikke 

har økt like mye som befolkningsgrunnlaget tilsier. Dette kan forklares med at veksten på 

boligstørrelse avtok etter 1990. Økt innvandring kan også være en delforklaring med tanke 

på at personer med ikke-vestlig bakgrunn i snitt, bor på 1/3 mindre boligareal, enn den 

øvrige befolkningen. Dette kan ses i sammenhang med at denne gruppen har mindre 

økonomiske ressurser enn andre. 

At innvandrere helst bor sammen med andre innvandrere med samme bakgrunn, har lenge 

vært en forklaring på segregering eller bokonsentrasjon. En rapport fra SSB viser at dette 

ikke stemmer overens med innvandreres bostedspreferanser (Blom, 2012). Av 3053 

respondenter1 vil kun 15 % helst bo i nabolag med en homogen innvandrerbefolkning. Hele 

49 % mener at det ikke spiller noen rolle, og 36 % mener innvandrere ikke bør utgjøre 

                                                           
1Respondentene i undersøkelsen består av innvandrere og deres norskfødte barn med minst to års 
botid i Norge og med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, Serbia og Montenegro, Tyrkia, Irak, Iran, 
Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Somalia og Chile.  
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flertallet i boligområdet. Som gruppe bosetter seg innvandrere ofte i større byer, og særlig i 

Oslo (Blom, 2012). 

Barnefamilier 

Til tross for økt interesse for å bo i byen, vil de fleste barnefamilier bo i enebolig med egen 

hage (Berg, 2002). I Trondheim er det et tydelig mønster i hvordan barnefamilier bor, 

spesielt med litt eldre barn i familien, som diagrammet under viser (Eiksund & Relling, 2010). 

Det er rimelig å anta at det er representativt for landet, med tanke på de tradisjonelle 

preferansene barnefamilier har vist seg å ha. 

 

Figur 3: Boligtetthet har en klar sammenheng med antall barn, spesielt i alderen 6-15 år (Eiksund & Relling, 2010). 

 

De som velger å bo i byen har en forestilling om byen som åpen, tolerant for forskjeller og 

utfordrende, i en positiv forstand. Til forskjell blir drabantbyene og forstedene beskrevet 

som ensartede, kjedelige og lite spennende (Danielsen, 2006). Barnefamiliene utenfor byene 

vektlegger kvaliteter som trygghet for barn og nærhet til naturen. Familiene i byene 

fremholder nærhet og korte avstand som positive faktorer. En barnefamilie har ofte mange 

ulike aktiviteter som skal samordnes og kjøres til og fra, noe som innebærer mange reiser. 

Mange nevner dermed enklere hverdag som en grunn for å bo sentralt. Med nærhet til jobb 
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og andre fritidsaktiviteter kan man ”frigjøre” seg fra motorisert transport (Bjørnskau & 

Hjorthol, 2003a). 

 

Forstedene har i det siste mistet sitt relative fortrinn da indre bydeler er oppgradert og 

rehabilitert. Problemet med små leiligheter er mange steder blitt løst med utbygging av loft, 

sammenslåing av leiligheter og nybygging av barnevennlige boliger. Bilfrie områder, gatetun, 

miljøgater og lekeparker har skapt grønne omgivelser for barn, uten biltrafikk (Bjørnskau & 

Hjorthol, 2003). 

 

Figur 4: "Sirkusparken" på Lade i Trondheim får mange besøk av beboere i omgivelsene, store som små. 

Her vil folk bo 

Det ser ut som at de aller fleste ønsker seg en større selveid bolig i tilknytning til sentrum, 

med unntak av eldre, som ønsker seg mindre boliger. Samtidig ser flere fordeler med å bo i 

byen, spesielt med tanke på korte avstand til forskjellige aktiviteter. Denne trenden kan 

tenkes å øke med tanke på at flere tar høyere utdanning og med tanke på sentraliseringen 

av både mennesker, tjenester og transport. En viktig forutsetning for å tilgodese behov og 

ønsker er å sørge for en blandet bebyggelse med både store, små og universelt utformete 

boliger i samme område.  
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