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Spørreliste nr. 222

OSLO

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Denne spørrelisten er kommet til i et samarbeid med Oslo Museum, som starter opp et
utstillings- og forskningsprosjekt i forbindelse med Mangfoldsåret 2008. Prosjektet har de
kalt Fryd og frykt i den flerkulturelle storbyen. Prosjekttittelen gjenspeiles i noen grad i
spørrelistens avsnitt: Storbyen Oslo. Det vi liker og det vi ikke liker. Byens mennesker og
byens steder.
Oslo Museum ønsker i første rekke at NEGs bidrag skal være ”blikket utenfra” på Norges
hovedstad. Men NEG har også medarbeidere som bor i Oslo, og vi vil svært gjerne ha fete
og fine svar fra dere også! Det har ikke vært så enkelt å lage en ryddig spørreliste som skal
passe for alle. Vi ber derfor om at dere ser på spørsmålene som en ”smørbrødliste”, der dere
kan forsyne dere med det som passer av spørsmål, og hoppe over de andre.
Det siste avsnittet i listen handler om Drabantbyen. Hvis noen av dere bor i – eller har
spesiell kjennskap til – Oslos drabantbyer, kan vi sende dere en mer detaljert liste om dette
temaet. Si fra til oss!
Som vanlig er det klokt å lese gjennom hele spørrelisten før dere begynner å skrive.
Lykke til – og på forhånd takk! Både NEG og Oslo Museum ser frem til svarene.

Innledning
Hvor bor du? Bor du i by, tettsted, på landsbygda?
Hva mener du kjennetegner et godt bomiljø?
Prøv å sette ord på dine tanker omkring gode bomiljøer i storbyen og i mindre byer, tettsteder
og på landsbygda.
Hva betyr mest for deg når du velger bosted?
Bor du i Oslo? Hvor lenge har du bodd der? Hvis du har flyttet til byen, hva brakte deg dit?
Hvilke forventninger hadde du?
Er du født i Oslo? Oppvokst i Oslo? Fortell hva som er positivt og negativt ved å leve hele
livet i Oslo.
Hvis du har flyttet fra Oslo, hvorfor flyttet du derfra?
Hvis du aldri har bodd i Oslo: Er du noen gang i Oslo på besøk? Hvor ofte? Hva er
bakgrunnen for besøket? Er det spesielle ting du vil gjøre når du er i Oslo?
Hva tenker du på når du hører navnet Oslo?
Hvordan vil du beskrive ditt forhold til byen?
Hva slags inntrykk får du av Oslo gjennom media? Kan du nevne eksempler på TVprogrammer, film, barnebøker, voksenlitteratur som har bidratt til din oppfatning av byen?
Er Oslo en storby? Hvorfor/hvorfor ikke?
Liker du storbyer? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hva tenker du på som typiske trekk ved en storby?
Besøker du storbyer som turist? Hva ønsker du å oppleve der?

Byens steder
Har du noen steder i Oslo som du oppsøker ofte? Hvilke?
Er det noen områder/steder/miljøer i byen du liker spesielt godt? Hva er det som gjør at du
liker dem så godt? Beskriv stedene. Hvorfor oppsøker du akkurat disse stedene?
Hva tenker du på som Oslos ”Østkant” og ”Vestkant”? Har din oppfatning av dette endret seg
over tid?
Hva tenker du på som Oslos sentrum? Har dette endret seg i din tid?
Hvordan vil du beskrive Oslos bygningsmiljø?
Er det noen områder du synes er spesielt fine? Hvilke/hvorfor?
Er det noen områder du opplever som stygge? Hvilke/hvorfor?
Hvilke kvaliteter kjennetegner etter ditt syn et godt bymiljø?
Er det noen sammenheng mellom de materielle omgivelsene og menneskenes trivsel?
Eller mellom de materielle omgivelsene og kriminalitet? Utdyp gjerne svaret ditt.
Opplever du at bestemte livsstiler/miljøer eller grupper knytter seg til bestemte steder i byen?
På hvilken måte? Hvilke grupper hører i så fall til hvor?
Hva legger du i begrepet ”trendy”? Opplever du noen områder av byen som ”trendy”?
Hvilke? Fortell.
Hvilke steder/områder av byen ville du vise frem til turister/tilreisende? Hvorfor? Er det noen
områder/miljøer du ikke ville vise frem? Hvorfor ikke?
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Byens mennesker
Hvordan vil du karakterisere ”oslofolk”?
Oslo har alltid vært en innflytterby. Hva tenker du om det?
Synes du at den nyere innvandringen etter 1970 har bidratt til å endre Oslo? På hvilken måte?
Fortell om erfaringer, opplevelser, møter med mennesker.
Hva tenker du rundt Oslo som oppvekstmiljø for barn? Hva er positivt ved å være barn i Oslo,
og hva er negativt ved å vokse opp i byen? Er det noe som er spesielt farlig for barn?
Kunne du tenke deg å bli gammel i Oslo? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke andre steder kunne du eventuelt tenke deg å tilbringe alderdommen? Hvorfor?
Synes du bylivet passer best for en bestemt livsfase, eller en bestemt livsform? I så fall
hvilke(n)? Og hvorfor?
Oslo – på godt og vondt
Er det noe du opplever som spesielt attraktivt eller positivt med byen? Hvorfor?
Er det områder i byen hvor du opplever deg som mer ”hjemme” enn andre steder? Hvorfor?
Beskriv din egen bruk av Oslo, både du som bor her og du som er tilreisende. Hvilke deler av
byen bruker du? Hvilke av Oslos tilbud benytter du deg av?
Hvis du er osloborger: Hvor i byen bor du? Trives du der? Hvorfor bosatte du deg i denne
delen av byen? Fortell om nærmiljøet ditt, nabolag, fellesskap, kontakter.
Er det andre steder i Oslo du heller ville bo – hvorfor det?
Er det noe du ikke liker ved byen? Fortell.
Er det noen steder/områder hvor du ikke liker å ferdes, og som du derfor unngår? Fortell.
Er det noen steder du liker å ferdes i på dagtid, men ikke på kveldstid? Hvilke? Hvorfor?
Er det andre mennesker som bruker steder om dagen enn om natten? Har du eksempler?
Er det noe eller noen du er redd for? Hvordan arter denne redselen seg?
Hva synes du om at mennesker på den sosiale skyggesiden er blitt mer synlige i Oslo
sentrum? Hender det at du opplever noen av dem som truende? På hvilken måte?
Er det noen steder eller miljøer du opplever som direkte farlige?
Tror du at det er mer kriminalitet i Oslo enn andre steder i landet?
Er du redd for å bli utsatt for noe kriminelt?
Har du selv vært utsatt for noen form for kriminalitet i Oslo?
Synes du at Oslo har endret seg i din tid? Hvordan?

Drabantbyer
Hva legger du i begrepet drabantby?
Hvilke bilder kommer opp i hodet ditt når du hører det ordet? Hvilke tanker settes i sving?
Hvor har du din kunnskap om drabantbyen fra?
Hva slags bilder synes du det tegnes av drabantbyen i media?
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Bor du – eller har du noen gang bodd i en drabantby?
Er du ofte i en eller flere av drabantbyområdene? Hvorfor/hvorfor ikke?
Er det et sted du kunne tenke deg å bo? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan vil du beskrive drabantbyens status? Synes du denne er fortjent?
Hvilket inntrykk har du av dagens drabantbybeboere? Hvem er de? Familier? Enslige?
Hvor kommer de fra? Andre deler av Oslo? Andre deler av verden?
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