
Hvem er du?
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Noen vet mer om deg enn du skulle tro. 
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«LØNNSADELEN»
Høystatusfamilie på toppen av 
karrièreløpet, som bor i meget 
komfortable omgivelser. «EMPTY NESTER»

Velstående par på trappen til  
pensjonisttilværelsen, med eget, stort 
hus. Barna er flyttet hjemmefra.

«BABYBOOMERS»
Unge innflyttere med små barn, 
høy inntekt og stort rekkehus.

«SMÅBYADELEN»
Voksen med høy inntekt, stor formue, 
stor enebolig noe utenfor urbane strøk.

«KULTURELITEN»
Ung urban, gjerne singel, som har råd til å velge 
en god adresse i byen og har litt god plass.

«DUGNAD OG MÅNEDSKORT»
Liten familie med god inntekt, bor i lavblokk  
i tilknytning til storby.

«P4 OG ELBIL»
Ung familie med mange barn som bor i stor leilighet 
i terrassert borettslag bygget etter 1980.

«KARRIÈREJEGEREN»
Høytlønnet, ung familie med lav formue, 
men svært gode fremtidsutsikter.

«LIVSNYTEREN»
Eldre med høy inntekt som lever 
sitt urbane liv i eksklusiv leilighet.

«URBAN KAPITAL»
Høy inntekt, stor formue, urban  
i rekkehus og terrassehus.
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Mange vil betale for å vite hvem du er og hva du gjør.
Analytikere kan si mye om deg – bare de vet hvor du bor. 

Det finnes en 
bås for oss alle

tekst Hilde Lundgaard
foto Rolf Øhman

E
n nedrimet Audi står i inn-
kjørselen til tomannsboli-
gen. Middagsdufter siver ut 
da Fred Olaf Sørensen åpner 
døren og ser spørrende på 
oss. 

Han vet det ikke selv. Men 
han og resten av familien 

i dette huset tilhører gruppen «A03 Kar-
rièrejeger». I hvert fall ifølge markedsana-
lysebyrået InsightOnes beregninger. Fir-
maet er et av flere som selger kunnskap 

om oss som forbrukere og kunder. Kunn-
skap som er gull verd for alle som har noe 
å selge og vil ha tak i de rette kjøperne. 

I denne grå tomannsboligen på Høybrå-
ten nord i Oslo skal det altså bo «karrière-
jegere», også beskrevet som «høytlønte 
unge familier med lav formue, men svært 
gode fremtidsutsikter». 

Men det er ikke bare dette huset som er 
kartlagt. Samtlige andre norske boliger, 
også den du bor i, er plassert inn i et di-
gitalt kart med en kode som forteller om 
beboerne hører til i «E16 Kultureliten», 
«K34 Takeaway og nettbingo», «A04 Ur-
ban kapital» eller en annen av de totalt 44 
gruppene landets befolkning er delt inn i. 

Hvorfor? Fordi å vite hvem som bor i 
hvilke nabolag, kan være svært nyttig for 
den som jakter på akkurat de riktige kun-
dene. Mer om det etter hvert.

Tilbake i tomannsboligen på Høybrå-
ten øverst i Groruddalen slipper vi utro-
lig nok helt inn i stuen med listene vi har 
printet ut fra InsightOnes databaser. De 
beskriver blant annet matvaner, økono-
mi, holdninger, utdannelse, fritidssysler 
og ikke minst forbruksmønstre hos de 
ulike gruppene. Som i familien Sørensen/
Boges tilfelle altså er kalt «A03 Karrièreje-
ger». 

Vi peprer den intetanende familiefaren 
Sørensen med A03s kjennetegn.

– De vanligste navnene i gruppen er 
Caroline og Peter. Stemmer det?

– Eh. nei.
– Har høyere utdannelse og opptil 

flere små barn?
– Høyere utdannelse, ja. To barn på ett 

og tre.
– Dere er positive til å motta flere 

flyktninger og kjøper gjerne økolo-
gisk mat?

– Ja, for så vidt.
– Du snuser jo. Og spiller golf?
– Jeg snuser, ja. Og har faktisk et golfsett 

liggende. Men tidsklemma...
– Men du rekker å se mye på Viasat 

fotball?

Gruppe: 
A03 Karrièrejeger
Hvem: Høytlønte unge familier 
med lav formue, men svært 
gode fremtidsutsikter.
Bil: Tesla, BMW, Land Rover.
Bor: Eldre tomannsbolig i  
Lørenskog, Drammen, Nes- 
odden, Skedsmo og Stavanger.
Jobb: Meget høy utdanning. 
Jobber i handel og finans,  
men også noe statlig.
Økonomi: Meget høy inntekt, 
ingen formue.
Interesser: Høyt forbruk, 
spesielt innen trening, sport, 
filmer og musikk. Spiller golf. 
Internett-»junkie», høy bruk 
av sosiale medier. Snuser.
Holdninger: Positive til frem-
mede kulturer og mener Norge 
bør motta flere flyktninger. 
Solidarisk. Høy grad av tilpas-
ning. 

«Det traff ganske bra. Men vi har vel ikke akkurat ekstremt høy inntekt. Og golfsettet står mest i skapet.»
Fred Olaf Sørensen (37) IT-konsulent og Gitte Boge (37), fotograf med IT-utdannelse. Barn: Mie (1), Leon (3). Bor: I tomannsbolig på Høybråten i Groruddalen, Oslo. 
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– Stemmer. 
– Så blir det en del techno og trance-

musikk?
– Ikke akkurat. Men Kurt Nilsen og  

Adele.
– Og dere tjener godt, men har ikke 

formue?
Kona Gitte har kommet ut fra kjøkke-

net. De ser på hverandre.
– Ja. Vi kan vel si det sånn.

1000 variabler
Men er det ikke både skummelt og over 
grensen til personovervåking å ha så mye 
opplysninger om det norske folk i hvert 
eneste hus?

Direktør i InsightOne, Geir O. Iversen, 
forsikrer at Mosaic, verktøyet de bruker, 
er høyst lovlig. De bruker ikke individda-
ta. Men ved å sette sammen økonomiske 
variabler, boligdata, SSB-tall og data fra 
omfattende meningsmålinger – totalt 
mer enn 1000 variabler – kan de tegne et 
forholdsvis presist bilde av folk både på 
enkeltadresser og i nabolag. I tråd med 
loven blir personrelaterte data alltid ge-
nerert i enheter med minst fem husstan-
der slik at enkeltindivider blir anonymi-
sert.

Hele systemet er basert på at vi ligner 
mer på naboen enn vi liker å tro. Spesielt 
i Oslo, kjent som «den delte byen», klum-

per mennesker med samme bakgrunn 
seg sammen. Ut over landet er det sjeld-
nere snakk om «riktig strøk», og folk bor 
mer blandet.      

–  Men vi vet at det er forskjell på adfer-
den i ulike typer nabolag, for eksempel 
på folk i villa og i blokk. Men når vi syr 
masse data sammen, ser vi at det også er 
stor forskjell på folk i villa på Vinstra og 
Vinderen, forklarer Iversen.

Finn dem som ligner
Tradisjonen med å gruppere nabolag er 
gammel og ble for eksempel brukt av so-
sialarbeidere i Liverpool på 70-tallet. På 
egne kart merket de av strøkene der folk 

«Vi vet at det er  
forskjell på adferd 
i ulike typer nabo-
lag, for eksempel  
på folk i villa  
og folk i blokk»
Geir O. Iversen, direktør i InsightOne 



Hvilken gruppe tilhører du? Og stemmer fargene på kartet med hvor du bor? 
A «SOLSIDEN»

A01 Formuestoppen
A02 Lønnsadelen
A03 Karrièrejegerne
A04 Urban kapital

B «GRÅTT GULL»

B05 Det gode liv
B06 Livsnyteren

C «SMÅBYLIV»

C07 Småbyadelen
C08 Hage og bussferie
C09 Empty nesters

D «NYBYGGEREN»

D10 Nyetablert
D11 Opp og frem
D12 Barnefamilien
D13 Babyboomers

E «STORBYPULS»

E14 Easy spender
E15 Cityboer
E16 Kultureliten

F «BOLIGBYGGELAGET»

F17 Dugnad og månedskort
F18 Multikulturell i by

G «MAURTUA»

G19 Her og nå
G20 P4 og elbil
G21 Spa og karrière
G22 Båt og camping

H «CAMPUS»

H23 Backpackers
H24 Kickstart
H25 Chat og studier
H26 Twitter og økologi

I «ELDREBØLGEN»

I27 Enklere liv
I28 Kremtopp og bingo
I29 Horoskop og rutiner

J «TYPISK NORSK»

J30 Full fart, barna på slep
J31 Teens og Wi-Fi

K «INDUSTRI OG TILSKUDD»

K32 Industri og  
        gjestearbeidere
K33 Streaming og rabatt
K34 Takeaway  
        og nettbingo

L «FJORD OG FJELL»

L35 Country og jakt
L36 Barneriket
L37 Natur og vern
L38 Norgesferie  
       og nøktern

M «BONDELANDET»

M39 Brunost og caravan
M40 Småbruk  
         og solidaritet
M41 Bondeadelen
M42 Jakt og diesel
M43 Rosemaling og lefse
M44 Skrei og nordlys

Kilde: InsightOne 
 

Lurer du på hvilken 
type du er? Hvis 
du bor i Oslo eller 
Akershus, kan du   
 sjekke kartet      

på ap.no og få svar.

 På  
nettet
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var så nedkjørte at de måtte få servert 
suppe. Og andre strøk hvor de var såpass 
oppegående at de kunne få penger. 

På Iversens kundeliste står ikke sosi-
alarbeidere, men blant annet banker, 
forsikringsselskaper, boligutbyggere og 
butikketablerere. Og ikke minst: Poli-
tiske partier som vil vite nøyaktig hvilke 
dører det gir størst uttelling å banke på i 
valgkampen. Ved kommunevalget i høst 
brukte for eksempel Arbeiderpartiet 
Mosaic da de la opp sine dørbankeruter, 
mens Høyre satset på konkurrenten Bis-
node.

– Vi hjelper kundene med å finne grup-
pene som burde være interessert i dem, 
så kan de ta kontakt og si: Her er vi. Eller 
hvis de vet hvem deres beste kunder er, 
å finne dem som ligner. Tvillingene, sier 
Iversen.  

Det gode liv med golf
Øverst i Groruddalen er vi ikke på jakt et-
ter tvillinger, men Mosaic-gruppen «B05 
Det gode liv», også oppsummert som 
«pensjonister med god økonomi og kom-
fortable boliger i småby eller forsteder». 
Ifølge «båskartet» er det mange av dem 
på Gamle Stovner, en snau kilometer fra 

«karrièrejegerne» på Høybråten. Og bak 
døren i en rødmalt firemannsbolig nik-
ker Odd (76) og Grete Marie Samuelsen 
(72) gjenkjennende til mye av beskrivel-
sen:

– Vi handler gjerne i spesialforretnin-
ger, ja. Fersk fisk er vi veldig glad i. Vi støt-
ter røykeloven. Og vinsalg i butikkene 
hadde ikke gjort noe, bekrefter Grete.

– Golf? Minst en gang i uken! Vi drar 
gjerne på temaferier der vi kan lære noe. 
Og seilbåt har vi ganske riktig ikke, kon-
staterer Odd.

– Ikke robåt engang.
At de kjører Citroën passer også perfekt. 

Med da vi røper at «det gode liv» ofte er 
typiske Høyre-velgere, nøyer de seg med å 
veksle megetsigende blikk.

For mye data
Det InsightOne og en rekke andre firmaer 
egentlig driver med, er å dele inn kunder 
i grupper. Segmentering, på fagspråket. 
Det som i sin tid handlet om at torgkone-
ne kjente kundene sine og tilpasset salgs-
argumentene sine. I dag tilbyr firmaene 
en rekke profileringskart med data de 
vokter som gull.

Ikke minst handler det nå om de ufatte-
lige mengdene data vi etterlater oss gjen-
nom alt vi foretar oss digitalt. 

At all denne kunnskapen utgjør en 
enorm utfordring for personvernet er én 
ting. Noe annet at det er lett å gå seg vill i 
datajungelen. 

–  Før hadde vi for lite data. Vi kunne 
dele inn i kjønn, alder, inntekt og utdan-
nelse. Nå har vi for mye, sier Bendik Sam-
uelsen, leder for Institutt for markedsfø-
ring på BI.

Ifølge ham er utfordringen nå å klare å 
identifisere mønstre. 

– Gjennom de nye dataene vet vi mye 
om hva folk faktisk gjør. Når de sjekker 
Facebook og VG-appen, hva slags stoff de 
leser. Hvor de beveger seg og hva de kjø-
per på nett. Men det er ikke blitt enklere å 

finne ut hvorfor de gjør det, hva som fak-
tisk avgjør valget, sier han.

Kjøpelykke for hvem? 
Det var akkurat det, hvorfor folk hand-
ler som de gjør, hun ville finne ut, Marit 
Elisabeth Jensen, eiendomssjef i Store-
brand Eiendom. Den lett akterutseilte Vi-
katerassen rett ved Slottet skulle bygges 
totalt om, med nye butikker og spiseste-
der. Sjefens magefølelse sa at mange var 
litt ferdig med luksus og merkevarer og 
at det ville det ville være riktig å satse på 
sunnhet og bærekraft. Følge den store 
amerikanske LOHAS-trenden (Lifestyles 
of health and sustainability).

–  Men først måtte vi vite hvem kundene 
våre faktisk ville være. Og om de ønsket 
all denne grønne juicen og quinoaen, sier 
hun mens hun viser rundt på byggeplas-
sen som i august skal gjenoppstå som et 
slags «vestkantens Grünerløkka».

Storebrand engasjerte TNS-Gallup, som 
laget en av de grundigste markedsunder-
søkelsene som er gjort i Norge. 

– Vi valgte å grave dypere i folks identi-
tet og emosjonelle behov, for å finne ut 
hva som virkelig avgjør hva slags sted de 
vil besøke og handle på, sier Eirik Friberg 
Ekran, fagansvarlig merkevare og kom-

munikasjon i TNS Gallup.  
Etter både å ha intervjuet folk som job-

ber og bor i området og gjennomført en 
omfattende spørreundersøkelse, ble po-
tensielle kunder plassert i seks grupper 
ut fra hva de var ute etter når de handlet: 
Spennende opplevelser, å skille seg ut, 
status, kunnskap, god samvittighet eller 
en møteplass.

Da analysene var ferdig, landet konsu-
lentene på at «kunnskap» var stikkordet 
for kundene i Vika. De ønsket butikker 
med spesialister bak disken og «genuine» 
varer. Gjerne økologisk, men da av hen-
syn til egen helse, ikke dyrenes eller mil-
jøets. Og ikke altfor alternativt. «Grüner-
løkka kan bli litt for mye flanellsskjorte», 
uttalte et intervjuobjekt symptomatisk 
nok.

– Bærekraftig, ja. Men ut fra en jeg-ori-
entering, konkluderer Friberg Ekran.

For Marit Elisabeth Jensen betydde det-
te blant annet at hun har droppet plane-
ne om økologisk mote – det ville ikke de 
jeg-orienterte betale for, i motsetning til 
håndsydde sko og skikkelige kvalitetsva-
rer. I tillegg måtte det bli burgere i tillegg 
til hvetegresset.

– Men de må være reale, fastslår hun.

Teori og praksis  
Så gjenstår det å se om kundegruppen 
som er blinket ut, faktisk vil ha det jeg-
orienterte vestkant-Grünerløkka i Vika 
når det åpner. Historien er full av bom-
skudd som tilsynelatende har vært rettet 
mot helt riktig segment.

En klassiker i bransjen er flyselskapet 
Braathens innføring av de to billettypene 
Best og Back. Best ble markedsført med 
diverse goder og fordeler. Back var bare 
billig.

– Et produkt og et dårlig produkt. Ikke 
rart det ble en gedigen flopp, sier profes-
sor i markedsføring på BI Fred Selnes og 
slår fast at man aldri må segmentere ut 
fra høy eller lav kvalitet.

Gruppe: 
B05 Det gode liv
Hvem: Pensjonister med 
romslig økonomi i småbyer og 
velstående forsteder.
Bil: Maserati, Mercedes-Benz, 
Subaru.
Bor: Borettslagsleiligheter/
tomannsbolig/rekkehus fra 
etterkrigsårene i mellomstore 
byer eller velstående forsteder.
Jobb: Slutten av yrkeslivet 
eller pensjonister. Høyere 
utdanning, gjerne innen jus 
eller økonomi.
Økonomi: Høy inntekt og 
formue. Høyt forbruk.
Interesser: En «hund» etter 
aviser. Noe nettbruk. Mote-
bevisst. Oppdatert på bank 
og forsikring. Spiller golf, går 
på teater og musikal. Drar på 
temareiser.
Holdninger: Etablerte. Økono-
misk forsiktige. Ikke spesielt 
miljøbevisste.

«Dette stemte ganske så bra på oss. Men ingen av oss har høyere utdannelse. Vi har god økonomi, men ikke ekstremt god.»
Odd (76) og Grete Marie Samuelsen (72), pensjonister. Bor: I firemannsbolig på Gamle Stovner, Oslo

«Golf? Minst  
en gang i uken!  
Vi drar gjerne på 
temaferier der vi 
kan lære noe.  
Og seilbåt har vi 
ganske riktig ikke»
Odd Samuelsen, pensjonist 

«Før hadde vi for 
lite data. Vi kunne 
dele inn i kjønn, 
alder, inntekt  
og utdannelse.  
Nå har vi for mye»
Bendik Samuelsen, leder for Institutt 
for markedsføring på BI
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Gruppe: 
G20 P4 og elbil
Hvem: Par midt i livet med fle-
re barn. Også enslige foreldre.
Bil: Kia, Skoda eller Opel.
Bor: Rekkehus eller terras-
seblokk fra etter 1980, gjerne i 
Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, 
Nesodden og Ski.
Jobb: Høyskole eller universi-
tetsutdannelse, humanistiske 
eller samfunnsfag. Jobber i 
staten.
Økonomi: Høy inntekt, mid-
dels formue.
Interesser: Bruker nettet til 
radio, gambling og reisebestil-
ling. Liker kjendisnyheter og 
drar gjerne på svenskehandel. 
Motebevisst, interessert i 
trender. Går en del i opera og 
teater og lytter på jazz. Drar 
på tema- eller storbyferie. 
Ikke-røykere.
Holdninger: Ikke spesielt 
miljøbevisste eller opptatt av 
svake grupper, men kjøper 
gjerne økologisk. Prøver gjerne 
nye ting og nye matretter. Vil 
ha mindre nynorsk i NRK og er 
for EU-medlemskap.

«Ikke helt oss, kanskje. Vi føler oss litt mer urbane. Men det blir kanskje mer P4 og kjendisnyheter når vi har bodd her en stund.»
Simen (37), butikksjef og Ann-Cathrin Strandås (38), førskolelærer. Barn: Herman (8) og Leona (11). Bor: I rekkehus i Groruddalen, Oslo. 

En annen opplagt fare er at de fleste 
svarer litt «flinkere» enn de egentlig er. 
Blir vi spurt, hører vi gjerne på kulturpro-
grammer og er opptatt av økologisk mat. 

Reklameveteran Paal Tarjej Aasheim 
glemmer aldri jobben han var med på for 
en stor snacksprodusent som skulle re-
lansere peanøttene sine. Researchen i for-
kant var på vitenskapelig nivå, bl.a. med 

gruppesamtaler rundt den nye, freshe de-
signen på posen.

– Jeg satt med en vond følelse. Folk ville 
være hyggelige og svarte det de trodde 
var riktig. Men nøttene fremsto som hel-
sekost og floppet totalt, minnes han. 

Da var ghettoblaster-produsenten som 
ville teste nye, heftige farger, smartere. I 
intervjuer svarte alle at knallfargene var 

helt topp. Men da de fikk plukke med seg 
en spiller som takk for innsatsen, valgte 
samtlige den svarte.

– Produsenten droppet fargene, humrer 
Aasheim.

I bås forlengst
Tilbake til de 44 ulike typene InsightO-
ne har delt oss nordmenn inn i: Du ante 

neppe at adressen din alene gjør at du 
kan være plassert i grupper som «Hage 
og bussferie», «Twitter og økologi» eller 
«Full fart med barna på slep». Og at ulike 
kommersielle aktører dermed kaster sine 
øyne, det vil si markedsføring, på deg.

Men som forbrukere av alt fra ferierei-
ser og mobiltjenester til sportsutstyr og 
TV-programmer er vi alle forlengst put- 

Eiendomssjef Marit Elisabeth 
Jensen i Storebrand Eiendom 
skal bygge en flunkende ny 
Vika-terrasse med butikker 
og spisesteder. Først måtte 
hun finne ut hvem kundene 
er og hva de egentlig er ute 
etter når de skal handle. Hun 
måtte justere ned de økolo-
giske ambisjonene flere hakk. 
FOTO: TOM A. KOLSTAD
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–  Vi må få slutt på at du ikke kan lese 
en avis uten at noen ser deg over 
skulderen, sier direktør Bjørn Erik 
Thon i Datatilsynet.

Thon er svært bekymret over flyten av data 
om folk flest, ikke minst alle sporene vi leg-
ger igjen digitalt.

–  De færreste har begrep om hva som 
skjer på dette markedet, det i seg selv er et 
stort problem, sier Thon, som stiller spørs-

mål ved om det faktisk er lovlig å samle inn 
data når samtykket består av å krysse av at 
vi aksepterer brukeravtaler på mange sider.

–  De færreste leser jo hva de faktisk godtar 
for å kunne bli kunde. Vi kan ikke bare fort-
sette å la ulike aktører få vite hva vi foretar 
oss på nett på et slikt grunnlag, sier han og 
lover at dette blir et prioritert felt for Data-
tilsynet fremover.

Selv om opplysningene som selges vide-
re, ikke knyttes direkte til en person, men 

til en profil der mange typer opplysninger 
om brukeren blir lagt inn, mener han det 
er svært enkelt å koble data og identifisere 
individet.  

Han er langt mindre skeptisk til «gam-
meldagse» metoder à la IngsightOnes na-
bolagsmodell, siden de forholder seg til 
gruppedata.  

–  Men heller ikke dette markedet er nok 
folk flest klar over. Så det er greit at det kom-
mer frem.

«Folk flest aner ikke hva som foregår»

Gruppe: 
F18 Multikulturell i by
Hvem: Tverrsnitt aldersmessig, 
men få eldre. Mange barn. Høyt 
innslag av fremmede kulturer og 
forholdsvis lav inntekt.
Bil: Toyota, Kia, Hyundai.
Bor: Borettslag i blokk fra 60-tal-
let, 2 eller 3-roms i Groruddalen 
og på Holmlia i Oslo.
Jobb: Lavere utdanning. Lav-
lønnsyrker.
Økonomi: Lavere inntekt og liten 
eller ingen formue.
Interesser: Storforbruker av fil-
mer/serier og offentlig transport. 
Har ikke bil og handler mest på 
kjøpesenter. Spiller en del penge-
spill og lotteri. Ser gjerne opera. 
Drar på svenskehandel og røyker. 
Ser nyheter på VOX og leser 
Dagsavisen.
Holdninger: Mener det er spen-
nende med fremmede kulturer 
og at Norge bør motta flere 
flyktninger. Er svært prisbevisste, 
ikke spesielt miljøbevisste.

«Mye av dette høres ut som oss. Men vi tror sønnene våre får et helt annet liv.»
Shazia (46), hjelpepleier, og Nasir (51) Mehmood, uføretrygdet. Bor: I blokk på Stovner, Oslo. 

«Vår teori er at  
naboer påvirker 
hverandre»
Carl Christian Mathiesen,  
analytiker i InsightOne

tet i en rekke båser sammen med kunder 
som ligner oss. Når Vinmonopolet tar 
inn nye viner, for eksempel, bestiller de 
bevisst for å treffe både «den trygghetssø-
kende» som stort sett lytter til råd fra be-
tjeningen, «pappvinkunden», som hand-
ler 70 prosent papp, «den kunnskapsrike» 
som handler vin for 10.000 kroner i året 
og de tre andre kundegruppene. 

For ikke å snakke om hvis du kjøper 
maten din hos Kiwi, Meny, Joker eller en 
annen av Norgesgruppens kjeder. Der er 
kundene kokt ned til syv grupper, basert 
på hvilke av 30.000 vareslag de kjøper – 
og om varene representer pris, sunnhet, 
«treats», enkelhet, tradisjonsmat, osv. 
Parallelt blir hver eneste kassabong ana-
lysert for å se hvilke varer som havner i 
samme handlekurv.

– Dette er viktig informasjon når vi skal 
utvikle sortiment eller ta varer ut og inn, 
sier markedsdirektør Truls Fjeldstad i 
Norgesgruppen og peker eksempelvis på 
at avocado må har mer plass og flere va-
rianter på Frogner enn i Trøndelag. Mens 
det ikke overraskende forholder seg mot-
satt med sodd. 

I arbeidet med de syv segmentene duk-
ket det for øvrig opp en åttende gruppe 

med helt spesielle preferanser. Men den 
viste seg å bestå av vestlendinger som 
flokket seg rundt en felles hang til lokale 
merkevarer som Hansa, Olden og Friele 
samt litt annerledes forbruk av spekemat.

Men siden lokalpatriotisme neppe kan 
regnes som et grunnleggende behov, ble 
disse kundene sluset inn i de syv andre 
segmentene. Sorry, Vestlandet.

Påvirket av naboene?
Tilbake øverst i Groruddalen har vi ringt 
på i et rekkehus og med noe vekslende 
hell prøvd å plassere Ann-Cathrin og Si-
men Strandås i gruppen «G20 P4 og el-
bil». Etter å ha ristet på hodet av både 
svenskehandel, nettgambling, P4 og hang 
til kjendisnyheter, sukker Simen:

– Vi har nettopp flyttet hit fra Majorstu-
en og føler nok at vi er litt mer urbane. 
Men vi er kanskje i ferd med å bli sånn?

Analytiker Carl Christian Mathiesen fra 
InsightOne nikker bekreftende. 

–  Vår teori er at naboer påvirker hveran-
dre, sier han og forteller at han selv ved 
å flytte fra Majorstuen til drabantbyland 
på Lutvann skiftet «bås» fra «Cityboer» til 
«Multikulturell i by».

–  Jeg ble jo ikke en annen person. Men 
jeg merker at jeg er blitt mindre urban.

Arv eller miljø?
En kort biltur senere står samme Mathie-
sen foran en nietasjes blokk på Stovner. 
Adressen er merket med rødt på «båskar-
tet». Her dominerer «F18, Multikulturell i 
by», gruppen med høyest innvandreran-
del og svak økonomi. I andre, mer res-
surssterke blokkområder i dalen er det 
flest «F17 Dugnad og månedskort» 

–  Vi har ikke lov til å skille på etnisitet 
når vi kartlegger enkeltadresser, så vi vet 
bare at sannsynligheten for å treffe inn-
vandrere i området er høy, forklarer Mat-
hiesen idet vi blir sluppet inn i femte eta-
sje i blokken. 

Der heter beboerne ikke gruppetypisk 

Sara & Mohammed. Men Shazia og Nasir 
Mehmood har inntatt sofaen og er klare 
for å sjekke seg selv mot gruppen de er 
plassert i.

–  Dere handler mest på kjøpesenter?
Shazia nikker.
– Kjøpesenter eller Grønland.
–  Og leser Dagsavisen?
–  Nei, den har ikke fanget meg. Det blir 

VG på nett.
– Mye TV-spill? 
–  Bare innrøm det, Mehmood, du  

spiller på mobilen!
– Bilen er ikke ny?
– Nei. 2005-modell. Toyota.
– Ser dere en del opera og ballett?
– Jeg har vært i Operaen én gang. En fan-

tastisk opplevelse, sier Shazia.
–  Og dere er ikke spesielt rike?
Shazia lyser opp. – Takk Gud, vi har klart 

oss! Begge sønnene våre tar høyere ut-
dannelse. Alt det vi ikke fikk gjort.

Kanskje om noen år finner vi sønnene 
igjen i gruppe «A02 Lønnsadelen».  
Eller hvem vet: Blir det «A01 Formues- 
toppen»? 

Men da må de først flytte fra denne 
adressen.                     
hilde.lundgaard@aftenposten.no              

Bjørn Erik Thon.




