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FORORD

Ved hjelp av sosiokulturelle stedsanalyser kan stedsbilder, stedsbruk og
stedsinteresser analyseres med tanke på å forstå hva et sted er, og for å gi
et bedre grunnlag for beslutninger om utvikling av stedet.

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra arbeidet med
sosiokulturelle studier av Sandvika og Jessheim. Dette kom igang på
initativ fra Akershus fylkeskommune for bedre å ivareta den sosiokultur-
elle dimensjonen i overordnet fysisk planlegging i hovedstadsområdet.

Teksten er skrevet av  Marit Ekne Ruud (prosjektleder), Ingar Brattbakk,
Per Gunnar Røe og Guri Mette Vestby ved Norsk institutt for by- og
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Gretelill Svendsen, Ingunn Haraldsen og Janne Lundgren bidratt i utar-
beidelse av veilederen. Veilederen er delfinansiert av Husbanken. 
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Steder kan ikke bare forstås som
fysiske strukturer, eller som 
resultat av fysisk planlegging.
Hvordan vi opplever et sted og
hvilken mening vi tillegger et sted
avgjøres av hvem vi er, hvor vi
kommer fra og hvem vi møter.
Dessuten er de dominerende 
sosiale praksiser som utvikles på
steder, med på å gi stedet kulturell
mening. Dette betyr tilhørighet
for noen og en følelse av ute-
stengning for andre. Derfor 
eksisterer det kanskje like mange
bilder av et sted som det er 
mennesker. 

Ved hjelp av sosiokulturelle steds-
analyser kan disse bildene, fore-
stillingene og praksisene analyseres
for å gi et bedre grunnlag for
beslutninger om hva stedet bør være.
Sosiokulturelle stedsanalyser, der 
et sted betraktes som en sosial og 
kulturell konstruksjon og et sam-

funnsmessig produkt, kan gi en
verdifull kunnskap til bruk i
arbeid med stedsutvikling. Viktige
begreper i slike analyser er steds-
bruk (praksis), stedsbilder (fore-
stillinger og representasjoner) og
stedsinteresser (maktrelasjoner).

Sosiokulturelle stedsanalyser bring-
er nye dimensjoner inn 
i arbeidet med stedsutvikling 
i forhold til de mange fysisk-
estetiske stedsanalysene som er
gjennomført siden 1990-tallet. 
De fysiske stedsanalysene er først
og framst basert på registreringer
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KAPITTEL 1
HVA ER SOSIOKULTURELLE STEDSANALYSER?

Sosiokulturelle 
stedsanalyser bringer
nye dimensjoner inn 
i arbeidet med 
stedsutvikling 



av landskap, bebyggelse og andre
fysiske elementer. Formålet har
vært å bedre de estetiske og funk-
sjonelle kvalitetene ved norske
byer og tettsteder. Ved hjelp av
Miljøverndepartementets 
konferanse- og kursvirksomhet, et
omfattende veiledningsmateriale
og bistand fra konsulenter innen
arkitektur og landskapsarkitektur,
har stadig flere kommuner
gjennomført slike analyser. 
De benytter seg av metoder for å 
analysere variasjon i tid, altså den
historiske utviklingen, og i rom,
det vil si karakteristika ved ulike
områder. 

De sosiale og kulturelle sidene ved
et sted er imidlertid sjelden berørt,
noe som heller ikke var intensjonen.
I veilederen fra Miljøverndeparte-
mentet heter det at; ”som regel vil
stedsanalysen utgjøre en begrenset
del av kunnskapsgrunnlaget for
planleggingen” (Miljøverndeparte-
mentet 1993:3).

Det som tradisjonelt har vært opp-
fattet som fysisk planlegging, berø-
rer sosiale grupper ulikt, har ulik
symbolsk betydning for ulike men-
nesker og er gjenstand for interesse-
konflikter både blant fagfolk og i
sivilsamfunnet. Disse opplevelsene,

IMAGEBYGGING OG PROFILERING AV ET STED 

Formålet med stedsutvikling er i vid forstand å utvikle stedets sær-
trekk og kvaliteter og gjøre det funksjonelt og attraktivt for dem som
bor, bruker og besøker stedet. Dermed vil også stedets image og
omdømme påvirkes. Sosiokulturelle stedsanalyser, som avdekker ulike
aktørers bilder av hva stedet er og hva det kan bli, kan derfor også
brukes for en mer bevisst profilering og imagebygging.

De lokale oppfatninger om stedets positive og negative særtrekk og
kvaliteter, mangler og muligheter, er ikke alltid sammenfallende med
hvordan dette ser ut for utenforstående. Stedets identitet og profil er
på mange vis et noe diffust fenomen sammensatt av fakta og forestil-
linger. Forestillinger kan feste seg ved et sted og gi det et ufortjent
godt eller dårlig image og omdømme. Slike image-konstruksjoner
viser seg ofte å være relativt seiglivede og motstandsdyktige mot for-
andring, selv om så vel positive som negative enkelthendelser eller
begivenheter kan komme til å sette sitt tydelige preg på stedsbildene.
Kleber det seg negative bilder til et sted, har en spesielle utfordringer
når det gjelder stedets omdømme. Sosiokulturelle stedsanalyser kan
benyttes som grunnlag for en mer aktiv imagebygging, som del av
arbeidet med stedsutviklingen:

• Hva slags identitet og image ønsker en at stedet (fortsatt) skal ha?
• Hva slags stedsutvikling vil framme en slik identitet?
• Hvilke positive elementer ved stedet bør utvikles og forsterkes?
• Hva slags stedsbruk vil bygge opp under dette og hvilke 

interesser tilgodeses gjennom dette? 
• Hvilke negative elementer bør tones ned?
• Hva slags stedsbruk vil kunne opprettholde de negative 

elementene eller et dårlig stedsbilde? 
• Eksisterer det negative eller feilaktige stedsbilder som det er 

ønskelig å endre?



erfaringene, synspunktene og
interessene er det viktig å få
avklart, både i overordnet planleg-
ging og strategiarbeid, og i den
mer detaljerte planleggingen som
skjer i form av reguleringsplaner
og bebyggelsesplaner. Her kan
sosiokulturelle stedsanalyser bidra.

Det er også aktuelt å bruke denne
typen analyser på steder som har
et ufordelaktig image, og der ulike
aktører går sammen om å forsøke
å ”bygge om” et image, eller 
konstruere et nytt. I slike prosesser
vil det være viktig å kartlegge de
ulike forestillingene om eller 
bildene av stedet, og hvilke aktører
som har et ”eierforhold” til disse.
De perspektivene og metodene
som beskrives i denne veilederen,
vil både være nyttige i dette kart-
leggingsarbeidet og i selve arbeidet
med å bygge opp et nytt image.

Sosiokulturelle stedsanalyser kan
dessuten virke sosialt mobilise-
rende, gjennom å få aktører i tale
og gjøre disse aktørene bevisste på
sin egen rolle og posisjon i 

lokalsamfunnet. Arbeidet med
slike analyser kan øke den sosiale
kapitalen på stedet ved at det
knyttes kontakter og relasjoner på
tvers av sosiale og kulturelle 
skillelinjer.

Analysene kan også avdekke 
maktrelasjoner som har lang 
historie på stedet, eller nye inn-
flytelsesrike allianser som har stor
betydning for stedsutviklingen.

Det er viktig å peke på at sosio-
kulturelle stedsanalyser ikke er det
samme som tradisjonell medvirk-
ning. Medvirkning innenfor norsk
planleggingspraksis har riktignok
tatt utgangspunkt i at ulike aktø-
rer og aktørgrupper har ulike stå-
steder og interesser, men disse
aktørene er ofte trukket inn etter
at det er utarbeidet et utkast til
fysisk plan, slik Plan- og bygnings-
loven krever. Medvirknings-
prosessene bærer dessuten preg av
en annen stedsforståelse og benyt-
ter seg av et mindre utvalg av
metoder enn det som gjøres i
sosiokulturelle stedsanalyser. 

Mens tradisjonell medvirkning
dreier seg om aktørers synspunkter
på et sted, eller stedets utvikling,
vil sosiokulturelle analyser betrakte
stedet i seg selv som et produkt av,
og et krysningspunkt mellom,
ulike aktørers og aktørgruppers
forestillinger, verdier og interesser.
En viktig forskjell er dessuten at
de sosiokulturelle analysene også 
setter søkelyset på planleggere,
politikere, utbyggere og media,
dvs. de som er aktive aktører og
premissgivere i stedsutvikling. 
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Arbeidet med sosio-
kulturelle stedsanalyser
kan øke den sosiale 
kapitalen på stedet
ved at det knyttes 
kontakter og relasjoner
på tvers av sosiale og
kulturelle skillelinjer





Vi lever i et samfunn der det stilles
stadig større krav til åpenhet.
Beslutningsprosesser skal være 
preget av gjennomsiktighet, og
ulike aktører skal få innsyn i pro-
sesser som legger premisser for
deres hverdagsliv eller virksomhet.
Samtidig er samfunnet blitt mer
mangfoldig sosialt og kulturelt.
Det multikulturelle perspektivet
dreier seg også om kulturelle skil-
lelinjer og livsstiler som kan gå på
tvers av eller bryte opp tradisjonel-
le sosiale kategorier, som klasse og
kjønn. Ett eksempel er nye for-
bruksmønstre, som har stor betyd-
ning for stedsutvikling. Dette sees
tydelig i gentrifiserte bydeler som
Grünerløkka, der det har dukket
opp mange nye typer butikker og
tjenestetilbud som retter seg mot
nye livsstilsgrupper, i det som tid-
ligere var et tradisjonelt arbeider-
klassestrøk. 

Ett av formålene med sosiokultur-
elle stedsanalyser er å fange opp
denne mangfoldigheten og under-
søke dens betydning for et steds
utvikling. Sosiokulturelle 
stedsanalyser står derfor i et 
motsetningsforhold til lukkede
planleggingsprosesser, dominert av
enkelte profesjoner eller allianser
mellom et begrenset antall aktører.

Denne åpenheten er ikke bare 
viktig som en del av ”tidsånden”,
men også fordi beslutninger og
planlegging som berører steds-
utvikling, preges av en større
kompleksitet, flere eksterne, og
ofte transnasjonale, aktører og
krav til høy økonomisk avkastning
og omstillingsevne.

STEDSKONKURRANSE
OG MARKEDSFØRING
Den økonomiske globaliseringen
og den samtidige reduksjonen 
i offentlige overføringer, fører med
seg en konkurranse mellom ulike
steder om å sikre seg offentlige og
private investeringer, innflyttere og
turister. Stadig flere lokale 
myndigheter utvikler en 
entreprenørpolitikk, der stedet
eller byen nærmest betraktes som
en bedrift som ”selger” gunstige
etableringsbetingelser, boliger,
arbeidsplasser og fritidsaktiviteter i
et marked der ”kjøperne” er trans-
nasjonale selskaper, kapitaleiere og
høyt utdannede mennesker.

Et viktig ledd i en entreprenør-
politikk er stedsmarkedsføring,
som dreier seg om å rette stedets
tilbud mot ønskede aktørgrupper og
å konstruere et attraktivt image. 
I stadig flere byer, steder og regio-
ner legges det ressurser i merke-
varebygging, mer eller mindre
knyttet til bygge- og transforma-
sjonsprosjekter. Et eksempel er tid-
ligere industri- og havneområder i
byenes sentrale deler, som er trans-
formert til bystrøk preget av for-
retninger, opplevelser og boliger,
og som brukes som spydspiss i en
bymarkedsføring.  Disse image-
konstruksjonene har ofte ikke vært
forankret i lokalbefolkningens
identifikasjoner med stedet eller de
ulike sidene ved stedets eksist-
erende identitet. Dette kan føre til
motsetninger mellom aktører som
har ulike interesser når det gjelder
et steds utvikling. Slike motset-
ninger kan avdekkes og avklares 
i en sosiokulturell stedsanalyse.

De bildene og forestillingene ulike
aktører har av stedet, og stedsbil-
dene som sirkulerer for eksempel 
i media, fester seg ved et sted og
kan gi det et ”ufortjent” godt
rykte eller et dårlig stigma. Slike
image-konstruksjoner kan det være
vanskelig å få endret. Steder som
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KAPITTEL 2 
HVORFOR TRENGER VI SOSIOKULTURELLE 
STEDSANALYSER?

Vi lever i et samfunn
der det stilles stadig
større krav til åpenhet



har et negativt stigma, har helt
andre utfordringer enn steder med
et godt omdømme. 

De perspektivene, tilnærmingene
og metodene som introduseres 
i sosiokulturelle stedsanalyser, kan
være til nytte i arbeidet med å endre
et negativt omdømme av et sted.

NYE STYRINGSFORMER 
– NYE STEDS-
UTVIKLINGSPROSESSER
Offentlig politikk og planlegging
har vært gjenstand for styrings-
endringer. Det framvoksende 
regimet for beslutningstaking og
styring går under betegnelsen
”governance”. I prinsippet betyr
det at flere aktører, både offentlige
og private, er involvert i plan- og
beslutningsprosessene. De har en
mer like-verdig rolle, og inngår 
i nettverk og partnerskap som 
genereres utenfor det ordinære 
hierarkiske beslutningssystemet. 
I praksis vil det at flere aktører er
involvert, kunne by på utfordringer.
Når stadig flere planleggings-
beslutninger overføres til private
aktører, kan stedsutviklingen fram-
stå som lite koordinert, noe som
gjør det vanskelig for offentlige
myndigheter å drive overordnet
planlegging. Dessuten kan enkelte

private aktører komme til å domi-
nere planprosessene, enten fordi
de har en stor planleggingsakti-
vitet, eller fordi de inngår i allian-
ser og maktrelasjoner. Dette er del
av det nye ”sosiokulturelle” land-
skapet på steder og som har stor
betydning for stedsutviklingen.

SAMFUNNSVITENSKAPE-
LIGE BLIKK PÅ STEDER
Stedsbegrepet brukes innenfor
samfunnsvitenskapelige fag, særlig
i samfunnsgeografi, men også 
i sosiologi og sosialantropologi, og
i fagene arkitektur og planlegging
(det vil si areal- og samfunnsplan-
legging). I samfunnsgeografi
betraktes sted som en sosial og
fysisk konsentrasjon av aktiviteter
i rommet, eller et krysningspunkt
for ulike kommunikasjons-
strømmer. Stedsbegrepet kan 
brukes om alt fra en busstasjon til
en storby-metropol. Men hva
stedsbegrepet inneholder, og hvor-
dan steder undersøkes, er avhengig
av det faglige perspektivet, rettere

sagt hvilke teorier om forholdet
mellom steder og mennesker en
tar utgangspunkt i. Arbeidet med
sosiokulturelle stedsanalyser er
inspirert av nyere retninger innen-
for faget, der sted betraktes som
en sosial konstruksjon. Tidligere
retninger har naturligvis også
bidratt med interessante 
perspektiver. 

STED SOM OPPLEVELSE
På 1970-tallet ble stedsbegrepet
anvendt av humanistiske geo-
grafer som var opptatt av indivi-
ders forhold til et sted. Sted ble
betraktet som noe subjektivt,
basert på den enkeltes opplevelser
og erfaringer, i motsetning til den
positivistiske geografiens syn på
steder og geografisk rom som noe
objektivt, der en ville forutsi 
menneskelig atferd på bakgrunn av
absolutt stedsfesting og avstands-
målinger. I den humanistiske geo-
grafien var en på den ene siden
opptatt av at hvert individ dannet
sine egne forestillinger om et sted,
og at mennesker har en subjektiv
tilhørighet til et sted. På den andre
siden var en opptatt av hvordan
disse relasjonene til et sted sum-
merte seg opp til en helhet og
hvordan slike intersubjektive inn-
trykk av et sted kan holdes oppe

Stedsbegrepet kan 
brukes om alt fra 
en busstasjon til en 
storbymetropol



av populære forestillinger som
enten kan være negative eller 
positive. I den forbindelse ble
begrepet stedstap brukt om steder
som mistet sin opprinnelige iden-
titet, for eksempel på grunn av 
utbygging.

STED SOM PRODUKT
AV KAPITALISMEN
Andre retninger innenfor sam-
funnsgeografien har lagt mer vekt
på strukturenes betydning, enten
det gjelder de sosiale eller romlige
strukturene, eller en kombinasjon
av disse. Innenfor strukturalismen
betraktes samfunnets sosiale struk-

turer og systemer, for eksempel
sosiale klasser og det kapitalistiske
system, som helt avgjørende for
utviklingen og utformingen av det
geografiske rom og dermed steder.
Ethvert sted er i følge denne ret-
ningen prisgitt de økonomiske
drivkreftenes spill med mennesker
og ressurser. De dominerende 
sosiale klassenes beslutninger når
det gjelder produksjon og arbeid
ble avgjørende for hvordan steder
utviklet seg og deres vekst og fall,
for eksempel fra handelssteder til
industribyer, eller fra viktige 
havnebyer til byer preget av
tilbakegang og forfall.

STED SOM SETTING 
Den sterke vektleggingen av struk-
turenes betydning ble imøtegått av
dem som oppfattet forholdet
mellom struktur og aktør som et
samspill, der strukturene riktignok
påvirker aktørenes hverdagsliv,
men der aktørene gjennom sine
beslutninger og handlinger på-
virker strukturene. Ett eksempel er
når endrede reisevaner (enkelt-
aktørers beslutninger) fører til
endring eller nedleggelse av en
bussrute (endring i struktur).
Dermed er et sted, en setting for
sosiale aktiviteter som også struk-
turerer aktivitetene. Aktørene 
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i dette sosiale systemet er imidler-
tid ikke viljeløse dukker styrt av
strukturene. De er subjekter som
gjennom enkelthandlinger endrer
praksis og kollektiv handling som
påvirker stedet som ramme for
eget hverdagsliv.

STED SOM SOSIAL 
KONSTRUKSJON OG
REPRESENTASJON
I nyere perspektiver på sted og
stedsutvikling betraktes steder som
”åpne” for ulike mennesker og
drivkrefter, og dermed for
dannelsen av ulike erfaringer og
oppfatninger. Steder blir betraktet
som sosiale konstruksjoner, altså
noe som er konstruert både
gjennom menneskers forestillinger
og praksis. Det er med andre ord
de mentale bildene og de
dominerende fortellingene, som
danner et sted. Et viktig begrep er
steds-representasjoner, som er 
fortellinger om steder som 
produseres for eksempel av media,
og som kan få stor betydning for
meningsdanning og sosial praksis.
Noen slike representasjoner blir så
utbredte og allmenngyldige at de
kan kalles stedsmyter, som mange
kjenner til enten de har vært på
stedet eller ikke. Storbyer og kjente
reisemål er eksempler på slike

mytologiserte steder, og reise-
guiders stedsbeskrivelser er
eksempel på produksjon av 
representasjoner som er med på å
bygge opp slike stedsmyter. Men
stedsmyter kan også utfordres og
brytes ned. Offentlige myndig-
heters innsats for å endre en bys
negative ”image”, er ett eksempel
på dette.

STED SOM RESULTAT
AV MAKTRELASJONER
OG KONTROLL
Innenfor denne forståelsesrammen
er noen opptatt av hvem som har
makt til å forme forestillinger og
diskurser om steder, og hvordan
språket (særlig fagspråket) brukes
til å definere hva som er gyldig
kunnskap om et sted. Noen har
større innvirkning på defineringen
av hvilke utfordringer og 
problemer som trenger en løsning,
eller hva som vil være en god plan

for stedets videre utvikling. Andre
er opptatt av å undersøke hvorfor
og hvordan noen mennesker og
atferd betraktes som uakseptable
(”out of place”), mens andre sees
på som riktige (”in place”). Et
spørsmål en har vært opptatt av, er
hvordan romlige strukturer og
arkitektur kan bidra til sosial 
eksklusjon, altså at enkelte grup-
per holdes utenfor eller føler seg 
utestengt fra visse steder eller
områder. Et annet spørsmål er
hvordan visse typer praksis 
utfordrer de rådende normene for
hva som er ”akseptabelt” å gjøre
på et sted, som for eksempel når
offentlige byrom brukes av skatere.

HVEM KAN ANVENDE OG
HVEM KAN GJENNOM-
FØRE ANALYSENE?
Målgruppene for denne veilederen
er personer som enten kan initiere,
anvende eller gjennomføre 
sosiokulturelle stedsanalyser. 

En målgruppe er offentlige beslut-
ningstakere i ulike posisjoner på
ulike nivåer. Politikere, saksbe-
handlere og planleggere på
regions- og kommunenivå, vil
både kunne initiere, legge 
premisser for og anvende sosio-
kulturelle stedsanalyser. Offentlige

Stedsrepresentasjoner
er fortellinger om 
steder som kan få stor
betydning for 
meningsdanning og
sosial praksis



myndigheter vil ofte ha en sentral
rolle fordi slike analyser kan 
brukes som grunnlag for offentlig
planlegging og saksbehandling og
krever økonomiske ressurser.
Offentlige planleggingsmyndig-
heter kan også bruke slike analyser
i sitt arbeid med å behandle 
prosjekter og private planforslag.

En annen viktig målgruppe er
sivilsamfunnet, det vil si represen-
tanter for ulike aldersgrupper,
etniske minoriteter, interessefelle-
skap og frivillige organisasjoner.
Disse aktørene vil først og framst
kunne nyttiggjøre seg analysene
for å framme sine interesser. 
Et eksempel er organisasjoner 
som frammer barn og ungdoms

interesser. Men en kan også tenke
seg at organisasjoner og interesse-
grupper kan initiere og eventuelt
igangsette sosiokulturelle 
stedsanalyser.

En tredje målgruppe er næringsliv
og andre kommersielle interesser.
Slike aktører vil i varierende grad
være berørt av og ha interesser i
stedsutvikling. Større eiendomsut-
viklere og entreprenørselskap kan
få satt i gang sosiokulturelle steds-
analyser for å bedre grunnlaget for
planlegging og prosjektering av for
eksempel nye boligområder, som 
i mange tilfeller skaper sosiale
konflikter. Men i de fleste tilfeller
vil disse aktørene nyttiggjøre seg 
analyser som allerede er gjennom-
ført. Det samme gjelder lokale
næringsaktører, som grunneiere og
butikkeiere.

Media vil også kunne ha nytte av
analysene, fordi de kan bidra til 
å avdekke synspunkter, 
motsetninger og allianser som kan
ha offentlighetens interesse. Media
har dessuten en rolle som en 

produsent av representasjoner,
eller stedsbilder og -fortellinger,
som kan bidra til utviklingen av 
stedsmyter.

Den siste målgruppen er forskere
og konsulenter med samfunns-
vitenskaplig kompetanse på steds-
utvikling. Dette er først og framst
fagpersoner med utdannelse i 
samfunnsgeografi, sosiologi, 
sosialantropologi og etnologi, som
har arbeidet med teoretiske 
perspektiver og metoder for å 
analysere stedsutvikling. Blant
dem som gjennomfører en sosio-
kulturell stedsanalyse må det være
en eller flere personer med slik
kompetanse. Dessuten vil 
personer med en slik fagbakgrunn
kunne brukes til å fortolke analyse-
resultatene, i samarbeid med andre
faggrupper, som arkitekter og
planleggere.
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”Sted – begreper og teorier”. Av Nina Gunnerud Berg og Britt Dale. I Anders Løfgren m. fl. (red.) Mennesker, steder og regionale endringer.
Tapir forlag,Trondheim. 2004.

“People and place - the extraordinary geographies of everyday life”. Av Lewis Holloway og Phil Hubbard. Pearson education, Harlow. 2001.

Stedsmyter er kjente
forestillinger
om et sted, som 
eksisterer uavhengig av
om folk har vært der
eller ikke





Utgangspunktet for sosiokulturelle
stedsanalyser er at det eksisterer
ulike forestillinger om et steds
kvaliteter, særtrekk eller mangler,
og ikke minst om hvordan stedet
skal utvikles framover.
Stedsbildene har sammenheng
med hva slags ståsted eller interes-
ser stedet betraktes fra. Investorer
vil for eksempel representere øko-
nomiske interesser, mens det loka-
le historielaget eller Riksantikvaren
betrakter stedets utvikling ut fra
kulturhistoriske interesser og 
vernehensyn. 

Folk som er vokst opp på stedet
kan ha kollektive ”kulturminner”
knyttet til spesielle bygninger og
byrom som de heller vil restaurere
enn sanere. Eksterne konsulenter
vil som regel ikke påvirkes av slike

personlige stedserfaringer i sin
utforming av planer for stedet.
Næringsinteresser kan komme på
kollisjonskurs med folkehelse-
interesser. Hva som skal til for at
ungdom opplever stedet som
attraktivt, kan være svært forskjel-
lig fra voksnes vurderinger. Men
også blant ungdom i samme alder
finnes det ulike interesser eller
bruksmåter knyttet til stedet.
Noen aktører er opptatt av at
utbyggingsplaner som åpner for
stor biltrafikk vil gi økt tilgjenge-
lighet, mens andre synes det for-
verrer miljø og helse.
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KAPITTEL 3 
INNHOLDET I SOSIOKULTURELLE STEDSANALYSER

Fellesskap og allianser,
eller sprik og motset-
ninger: hva slags 
potensial har stedet,
hva slags utvikling er 
ønskelig og hva bør 
prioriteres?



Ulike aktører kan ha sammen-
fallende eller divergerende forstå-
elser av hva slags potensiale stedet
har, hva slags utvikling som er
ønskelig og hva som bør prioriteres.

Sosiokulturelle stedsanalyser vekt-
legger spesielt hvordan ulike aktø-
rer bruker stedet, hvilke bilder de
har av stedet i dag og for fram-
tida, og hvilke interesser som er
knyttet til dette. Derfor blir aktør-
perspektivet helt sentralt.

AKTØRPERSPEKTIVET
Hvilke aktører bør inngå som
informanter eller studieobjekter 
i sosiokulturelle stedsanalyser? 

I tradisjonelle medvirkningsopp-
legg inviteres grupper i lokal-
befolkningen og interessegruppe-
ringer til å komme med syns-
punkter på planutkast. De senere
årene er det dessuten etablert
praksisformer for samspill mellom
lokale planmyndigheter og aktører 
i næringsliv eller kulturliv, det 
som går under betegnelsen 
”governance”.

I sosiokulturelle stedsanalyser 
settes søkelyset på alle disse aktør-
kategoriene. Dette innebærer at
også lokale planleggere, myndig-

hetspersoner og politikere, som på
ulike måter tar initiativ til eller
har ansvar for prosessen, inklu-
deres som informanter eller studie-
objekter. Deres stedsbilder og 
perspektiver, samt faglige eller
politiske interesser, har stor betyd-
ning for analysene. Deres rolle er
spesiell ved at de både er på inn-

siden av planleggings- og 
utviklings-prosesser, og at de har
faglige eller politisk baserte syns-
punkter som de søker å få realisert.
De har subjektroller som gir dem
større muligheter til å prege, 
påvirke eller forme stedsbilder eller
avgjørelser i tidlige faser. Det
samme gjelder i en viss grad 

MEDIENES ROLLE I STEDSUTVIKLINGSPROSESSER

Som ”bildebyggere” er både lokale, regionale og nasjonale medier
ofte innflytelsesrike aktører når det gjelder hvilke bilder folk dan-
ner seg av stedet, byen eller regionen. Hvordan mediene framstil-
ler stedet og folkene, begivenheter og virksomheter som er loka-
lisert der, får betydning for oppfatninger om hvordan stedet er og
ikke minst for hvilke muligheter som i vid forstand finnes for
tiden framover. Medienes påvirkning skjer så vel internt som eks-
ternt; ”fortellingene” om stedet former både innbyggernes egne 
oppfatninger og stedsforståelser, samtidig som de bidrar til 
imagedanning og omdømme blant utenforstående.

Mer direkte vil lokale media ofte være opptatt av konkrete 
stedsutviklingsprosjekter- og prosesser. De har tilgang til og kon-
troll over en hovedinformasjonskanal og vil således kunne ha stor 
innflytelse. Ikke sjelden ser vi at mediene målbærer bestemte
gruppers eller aktørkategoriers interesser, de tar aktivt stilling til
saker eller scenarier, eller bidrar til å avdekke udemokratiske
eller lukkede prosesser. Like viktig er det at mediene kan skape
oppslutning om prosjekter, planer eller scenarier. For de lokale
myndighetene vil media kunne innta ulike roller; som konstruktiv
medspiller, kritisk kommentator eller motspiller i prosessen med
stedsutvikling.



eksterne konsulenter som utformer
ulike planforslag.
Andre aktører mottar det ferdige
”produktet”, presenteres for plan-
forslag, inviteres til medvirkning
underveis eller er betraktere til
prosessen. Slik sett er de hoved-
sakelig i objektposisjoner. 

I sosiokulturelle stedsanalyser er
det derfor spesielt aktuelt å skille
mellom aktører som er subjekter
og objekter, det vi si hvem som er
på innsiden og hvem som er på

utsiden i prosessen. Hvilke allian-
ser som oppstår som følge av
sammenfallende forståelser av

stedsutviklingen, kan også være
vesentlig for prosessen og resultatet.

En bør drøfte hvilke kriterier for
utvelgelse og inndeling av aktører
som er mest relevant i det enkelte
stedsutviklingsprosjekt. To hoved-
kriterier er imidlertid særlig 
viktige. Det ene er knyttet til hva
slags posisjoner og roller aktørene
har i sammenheng med den 
aktuelle stedsutviklingen. Det
andre er hva slags felt i samfunnet
aktørene befinner seg i. 

17Subjektposisjoner:
noen aktører er på
innsiden av steds-
utviklingsprosessen og
kan prege, påvirke 
eller forme stedsbilder 
eller viktige avgjørelser 



Følgende aktørkategorier er rele-
vante å inkludere i sosiokulturelle 
stedsanalyser:
• Myndigheter: Ulike fagforank-
ringer og sektorer
• Næringsliv: Ulike bransjer,
næringsforum- og nettverk, 
enkeltaktører
• Sivilsamfunn: Ulike organisa-
sjoner og interessegrupperinger, 
geografiske foreninger (velforen-
inger o.l.), samt befolknings-
kategorier og brukergruppe
• Media: Lokale og regionale
medieaktører

Interne og eksterne 
ståsteder
På tvers av disse hovedkategoriene
kan det oppstå grupper eller alli-
anser med fellesinteresser, basert
på interne versus eksterne ståste-
der. Tilhørighet og lokalforankring
spiller en stor rolle her. Stedets
identitet og muligheter oppfattes
ofte noe annerledes innenfra enn
utenfra. De interne selvbildene
stemmer sjelden overens med det
omdømme stedet har blant uten-
forstående.  
• Lokalt forankrede aktører: 
Lokalbefolkning, brukere av 
stedet, lokale næringsdrivende, 
planleggere og andre fagfolk i 
kommunen, samt lokale 

politikere fra ulike partier. 
• Eksterne aktører: Aktører med
liten eller ingen lokal forankring
kan være ulike konsulenter, entre-
prenører, næringsdrivende og
handelsdrivende i kjeder og
konserner.
• Regionale og nasjonale aktører:
Aktører både innen offentlig 
sektor, organisasjonsliv og
næringsliv som legger føringer,
fungerer som støttespillere eller
premissleverandører.

Denne type skillelinjer vil være
forskjellig på små og store steder.
På småsteder er relasjoner og nett-
verk i større grad flertrådede og
folk samhandler i ulike sammen-
henger og med forskjellige roller.
Småsteder har dessuten i større
grad folk som er bofaste og mindre
inn- og utflytting, noe som bidrar
til å øke lokal forankring og 
”hjerte for bygda”. Dette binder
dem ofte sammen på tvers av
andre skillelinjer.  

PROBLEMSTILLINGER 
Aktørenes stedsbruk, stedsinteres-
ser og stedsbilder legger føringer
på hvordan de agerer og handler 
i prosessene rundt stedsutvikling.
Stedsbildene baseres på hvilke
interesser de har, både når det 

gjelder dagens bruk og framtidens
bruksmuligheter. Selv om vi skiller
disse temaene analytisk, er de 
selvsagt vevd inn i hverandre og
påvirker hverandre.

Forslag til spørsmål som kan stilles
i en sosiokulturell stedsanalyse:

Stedsbruk 
• Hvilke formål brukes stedet eller
bestemte deler av stedet til?
• Hvilke bruksmønstre finnes
blant ulike aktørkategorier?
• På hvilke måte betyr stedet noe
for ulike grupper av befolkningen,
næringslivet og foreningslivet ut
fra hvordan det brukes?

Stedsinteresser
• Hvilke interesser eksisterer for
ulike utviklingsretninger for 
stedet?
• Hvilke interesser er knyttet til
fysisk utforming, estetikk, 
transport, rekreasjon, kulturliv 
og handelsvirksomhet?
• Eksisterer det konflikter eller
motsetninger mellom interesser for
bevaring og endring?
• Er det ulike interesser forbundet
med hvilke muligheter og 
potensial som søkes realisert?



Stedsbilder
• Hvilke forestillinger eller bilder
eksisterer av hvordan stedet er:
særtrekk, kjennetegn, kvaliteter,
mangler og ulemper?
• Hvilke forestillinger dominerer
og hvilke kommer lite fram eller
undertrykkes? 
• Hvilke oppfatninger eksisterer
om stedets muligheter, potensiale
og forutsetninger?
• Hvilke aktører synes å inneha
maktposisjoner med hensyn til 
å framme sine interesser?

• Hva slags elementer bør stedets 
identitet bygges opp rundt?
• Hvilke retninger bør steds-
utviklingen gå i, og hvilke 
prioriteringer vil framme en slik
utvikling? 

Mangfold, fellesskap og 
motsetninger
For både stedsbruk, stedsinteresser
og stedsbilder kan en stille føl-
gende spørsmål:
• Hvilke ulike fellesskap og 
allianser eksisterer?

• Hvilke motsetningsforhold eller 
konflikter eksisterer? 
• Hvordan representerer dette
positive føringer eller vridninger? 
• Hvordan bidrar dette til hind-
ringer eller barrierer? 

19Stedsutvikling er også
et møte mellom ulike
stedsbilder, interesser
og bruksmåter



Slik kan en komme på sporet av
likhet eller fellesskap som kanskje
går på tvers av andre skillelinjer
eller felt i samfunnet. Grupper som
er like med hensyn til oppfatninger
av hva slags utvikling som er ønske-
lig for stedet, eller viser seg å ha

sammenfallende interesser, kan dan-
ne allianser. De er interessefelleskap
og kan fungere som maktfaktorer.
Ved å undersøke slike problemstil-
linger kan en dessuten få kartlagt
motsetninger og konflikter, kon-
kurrerende interesser og hensyn,

sprikende interesser eller fravær av
fellesinteresser å enes om. Hva slags
stedsutvikling som velges og 
prioriteres vil avhenge av dette
mangfoldet, dvs av hvilke likheter
og ulikheter i stedsbruk, stedsinte-
resser og stedsbilder som eksisterer. 



PROSESSANALYSE AV
STEDSUTVIKLING
Arbeidet med stedsutvikling kan
også ses som prosess; et forløp der
aktører fra forskjellige ståsteder
samhandler eller involveres i arbei-
det. Det finner sted et møte

mellom ulike stedsbilder, interesser
og bruksmåter. I disse ”møtene”
foregår det meningsdanninger og 
-brytninger, og aktørene påvirker
ofte hverandre gjensidig. Over tid
vil det gjennom prosessen vokse
fram en felles forståelse av stedets

utvikling, eller sprikende syn og
interesser vil komme til syne. 

Studier av stedsutvikling som
sosiokulturell prosess har doku-
mentert noen vesentlige føringer
eller suksesskriterier, samtidig som
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MANGFOLD, FELLESSKAP OG MOTSETNINGER

Hva bidrar til en god
stedsutviklingsprosess?
Når stedsutvikling studeres som
en sosiokulturell prosess blir det
tydeligere hva som frammer fram-
driften og realiseringen

Kjennetegn ved 
handlingsrommet
- Frihet og fleksibilitet innen klare
grenser
- Delegere myndighet og 
fullmakter med rom for uformelle
arbeidsmåter
- ”Ildsjeler må ha slingringsmonn”
- Handlingsrommene må ha 
tydelige innramminger og grenser:
ansvarsavklaringer og rolle-
fordelinger
- Avklare beslutningssystemer:
Hvem skal eller kan gjøre hva?
Hvem har hva slags ansvar og
myndighet?

Kjennetegn ved 
arbeidsmåtene
- Bevisste justeringer av handlings-
rommene underveis
- Bevisste avveininger av forholdet
mellom formelle og uformelle
arbeidsformer 
- Åpne folkemøter og workshops
i kombinasjon med uformell 
medvirkning og dialog
- Strategisk bruk av sentrale 
aktørers ulike sosiale nettverk
- Uformell samsnakking ”ute på
plassen” og ikke bare ”inne på
rådhuset”
- Fortløpende fange opp 
uenigheter og møte mulige kon-
flikter med fleksibilitet
- Mye informasjon, åpenhet og
”transparency” for å motvirke 
lukkede prosesser

Skape likevekt og 
eierforhold til 
stedsutviklingen
- La berørte aktører fra ulike
interessefelt og samfunnsfelt
komme til orde 
- Bygge broer mellom aktører
innenfor og utenfor prosessen
- Utvikle kommunikasjonsarenaer
og nye relasjoner i lokalsamfunnet 
- Fordele makten og innflytelses-
rike posisjoner, både formelle og 
uformelle
- Fordele æren - la flere og ulike
aktører få innta ”solplasser”  

Les mer om dette i ”Fortellingen om en 
stedsutvikling – en sosiokulturell prosess.
Evalueringsrapportering fra arbeidet med
sentrumsutvikling i Eidskog”. Av Guri Mette
Vestby og Per Gunnar Røe. NIBR-notat
2004:101.



underliggende barrierer er kommet
til syne. Dette dreier seg om alt fra
hvem som involveres og på hvilken
måte, til hva slags handlingsrom
ildsjeler gis, måter akutte beslut-
ningsbehov håndteres på, eller
hvordan eksterne konsulenter 
samspiller med lokale interesser og
erfaringer. Når aktører fra ulike
samfunnsfelt møtes for å samarbei-
de om et felles prosjekt, bringer de
med seg tildels svært forskjellige
tradisjoner og normer for hand-
ling, samhandling og beslutnings-
prosedyrer. Et slikt prosessuelt 

perspektiv vil derfor også synlig-
gjøre sosiale normer og ulike 
kulturer. Å forstå den lokale steds-
utviklingen som et forløp der
denne type faktorer påvirker 

prosessen i positiv eller negativ
retning, kan være avgjørende for 
å komme fram til et godt resultat. 

Dette dreier seg også om å komme
bakenfor personforklaringer som
enten framhever ildsjeler og dykti-
ge fagfolk, eller aktører som mot-
satt fungerer som bremseklosser og
entusiasmedrepere. For at en
underveis skal kunne ta noen grep
som frammer flyten og fram-
driften, vil det være nyttig også å
identifisere andre vesentlige kjen-
netegn ved prosessen knyttet til

Sosiokulturelle 
analyser kan brukes
som grunnlag for 
en mer aktiv image-
bygging og strategisk 
profilering 



handlingsrom og beslutnings-
systemer, kommunikasjon og 
samhandling. Dette vil kunne
forebygge konflikter som følge av
for eksempel rolleforvirringer eller
interessemotsetninger. Ikke minst
vil en kunne få kunnskap og 
innsikt som kan ha vesentlig 
nytteverdi underveis. Grep kan
endres eller korrigeres, andre 
aktører kan involveres, og måter 
å samhandle på kan justeres. 

Forslag til spørsmål kan være:

Prosessens struktur
Er det egenskaper ved måten pro-
sessen er strukturert på som har
spesielt positive eller negative kon-
sekvenser for forløpet: 
- sammensetningen av aktører?
- beslutningssystemene?
- ansvarsfordelingen?
- rollefordelingen?

Prosessens forløp
Er det egenskaper ved selve forløpet
som har betydning for framdriften:
- måten aktørene samarbeider på?
- måten informasjonen flyter?
- hvordan innflytelsesrike 
posisjoner inntas og fordeles? 
- hvordan konflikter løses?

Prosessens effekter
underveis
Er det effekter underveis som har
betydning for prosessen:
- endres oppfatninger og forstå-
elser av stedet? 
- endres bildet av stedets mulig-
heter?

- dannes det (nye) meningsfelles-
skap rundt bestemte stedsbilder?
- dannes det (nye) motsetninger på
grunn av bestemte stedsbilder?
- får bestemte hendelser stor
betydning?

Oppfatninger kan endres som
følge av at aktørene deltar i
prosessen og samhandler med
andre, kanskje utradisjonelle sam-
arbeidspartnere. Bilder av steder,
byer og regioner er i kontinuerlig
endring og omforming som en
sosiokulturell konstruksjons-
prosess. Særlig setter en steds-
utviklingsprosess i gang dette; da
kommer diskusjonene om hva
slags sted dette er (stedets
identitet), hva en ønsker det skal
bli i framtiden (visjoner) og hva
det er mulig å få til (potensiale).
Dette påvirker også forestillinger
om stedets profil, identitet og image.

23

www.stedsforskning.no. Oversikt over stedsforskning ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
”Bedre enn sitt rykte - om byers omdømme - men mest om Drammen”. Av Yngve Carlsson. NIBR-notat 2006:101.
”Stedsutvikling som brobygging”. Av Guri Mette Vestby. Artikkel i Regionale trender nr. 2/2004. NIBR, Oslo.
”Fortellingen om en stedsutvikling – en sosiokulturell prosess. Evalueringsrapportering fra arbeidet med sentrumsutvikling i Eidskog”.
Av Guri Mette Vestby og Per Gunnar Røe. NIBR-notat 2004:10.

”Steds- og næringsutvikling – en idéskisse”. Av Guri Mette Vestby. NIBR-notat 2004:118.
”Ungdoms bilder av bygda og tanker om framtida”. Av Guri Mette Vestby. NIBR-notat 2003:119.
”Sosiokulturelle stedsanalyser – et supplement til de tradisjonelle stedsanalysene”. Av Per Gunnar Røe. Artikkel i Plan nr. 4-5/2002.
”Et sted mellom Venezia og harry-by. En utredning om stedsidentitet, stedsimage og stedskvalitet i Drammen og Drammensregionen”.
Av Yngve Carlsson. NIBR prosjektrapport 2001:3.

Ulike tradisjoner 
og normer for 
samhandling og 
beslutningsprosedyrer
møtes i prosessen





Metodevalg, det vil si den prak-
tiske gjennomføringen av sosio-
kulturelle stedsanalyser, bestemmes
både ut fra hensikten og formålet
med analysen, og ut fra stedenes
størrelse. Sentrale spørsmål er: 
- Hvordan skal aktørenes ulike 
ståsted og posisjoner i forhold til 
bilder eller assosiasjoner til stedet 
identifiseres?
- Hvordan skal en kunne avdekke
ulike aktørers bruk av stedet og
interesser knyttet til dette? 
- Hvilke metoder er egnet for å 

belyse problemstillinger som om-
fattes av disse tre innfallsvinklene?  

Det finnes flere måter å avdekke
ulike stedsbilder, stedsbruk og
stedsinteresser på. Sosiokulturelle

analyser kan både omfatte brede
kartlegginger med mange ulike
typer aktører, og dybdestudier
med få aktører. Analysene kan
også ha preg av å være prosess-
analyser, der en retter søkelyset
mot forløpet og mot rammer og
betingelser for handling, samhand-
ling og beslutnings- og styrings-
systemer. Enten analysen kan
karakteriseres som kartlegging,
dybdestudie eller prosessanalyse, er
det viktig å få fram de rådende dis-
kursene eller de ulike oppfatningene
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KAPITTEL 4
METODER FOR SOSIOKULTURELLE STEDSANALYSER

Sosiokulturelle 
analyser kan omfatte
brede kartlegginger,
dybdestudier og 
prosessanalyser



av stedet. Dette vil ofte være en
overordnet dimensjon i analysen. 

Som regel er det flere metoder og
tilnærminger som kan anvendes i
en og samme stedsanalyse.
Kombinasjoner av metoder, også
kalt metodetriangulering, er viktige
for å kunne gi en så fyldig analyse
som mulig. For eksempel er det
vanlig å innhente opplysninger fra
ulike typer aktører som berøres av,
eller er involvert i, stedsutvikling,
enten det er innbyggere, interesse-
organisasjoner, næringslivsaktører

eller politikere. For noen aktør-
grupper vil intervjuer egne seg
best, for andre grupper er det mest
hensiktsmessig å arrangere folke-
møter eller å delta i møter med
kommuneadministrasjonen der det
tas beslutninger. Metodetriangu-
lering innebærer også at en anven-
der ulike typer metoder for den
samme aktørgruppen, for eksempel
kombinasjon av intervjuer, 
observasjoner og fotografier. 

FORMÅL OG 
METODEVALG 
Innspill til kommunens by
eller sentrumsplan
Formålet med en sosiokulturell
stedsanalyse kan for eksempel være
innspill til planarbeid i en kom-
mune der kommunesenteret skal
utvikles. Sentrumsutviklingen skal
komme både beboere og det lokale
næringslivet til gode. Søkelyset 
rettes først og framst mot bruker-
grupper, og det er særlig viktig å få
innspill fra disse gruppene. 
- Hvilke gode og dårlige erfaringer
har gruppene med stedet i dag? 
- Hva ønskes av forbedringer? 
- Hvilke metoder er mest hensikt-
messige for å kartlegge erfaringer
fra bestemte brukergrupper? 

Én tilnærming er å arrangere
møter i form av kafédialoger eller
fokusgrupper, der deltakerne 
diskuterer spørsmål og besvarer
oppgaver. Denne typen møter og
idéverksteder er godt egnet for å
nå fram til grupper av befolkning-
en som ellers ikke er ”synlige” når
beslutninger skal tas. En annen 
tilnærming er å anvende arbeids-
bøker eller oppgavehefter med en
kombinasjon av strukturerte 
spørsmål, kart/plantegninger og
fotografier. Arbeidsbøker er særlig

godt egnet for barn og unge, der
bøkene for eksempel kan gå inn
som en del av skolens undervis-
ningsopplegg. I tillegg er det vik-
tig å få innspill fra næringsliv og
interesseorganisasjoner gjennom
intervjuer med sentrale personer.
Analyser av dokumenter og ulike
typer statistikk er dessuten nød-
vendig som bakgrunnsmateriale. 

Avdekke konflikter
Dersom det eksisterer motstand og
konflikter knyttet til strategiske
eller fysiske planer for et sted eller
byområde, vil dette ha innvirkning
på planprosessen og utformingen.
Det er derfor viktig å avdekke
dette og få innsikt i hva slags 
allianser og motsetningsforhold
som vokser fram rundt ulike for-
slag og løsninger. Dette kan sosio-
kulturelle analyser bidra til. 
I tillegg til intervjuer med ulike
aktører både innenfor og utenfor
det politiske liv, vil det være 
aktuelt å delta og observere på are-
naer der makt, avmakt, innflytelse
og konflikter kommer til syne. Det
kan dreie seg om å være observatør
på interne møter (de lukkede rom)
og ulike typer folkemøter. I slike
analyser er det også viktig med
studier av dokumenter, medie-
oppslag og andre skriftlige kilder.

Metodevalg bestemmes
ut fra problemstillingene,
informantenes 
posisjoner og stedets
størrelse



Identifisere stedsbilder 
Et tredje formål med sosiokulturell
stedsanalyse kan være å identifisere
stedsbilder og stedets image
gjennom fortellinger og represen-
tasjoner. Først er det viktig å få en
oversikt over egenskaper og karak-
tertrekk ved stedet, for eksempel
faktiske forhold som natur, fysisk
bebyggelsesstruktur, beliggenhet,
kommunikasjoner, demografi,
næringsstruktur og arbeidsliv.
Hvordan stedet direkte og indir-

ekte presenteres kan for eksempel
avdekkes gjennom kommunens
strategiske planer og hjemmesider,
næringslivets planer og framstøt,

turistbrosjyrer og reklame, arrange-
menter og festivaler.
Stedsbilder og image formes ikke
minst av medias omtale av stedet,
menneskene og virksomhetene der.
Positive eller negative begivenheter
og hendelser kan også innvirke på
dette. Her vil en kunne fange opp
både interne og eksterne blikk på
stedet, og hvordan dette avsted-
kommer ulike stedsbilder og opp-
fatninger. 
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I tillegg er det viktig å få folks egne
fortellinger om stedet gjennom
enkle spørreskjemaer og intervjuer
av utvalgte aktører. Stedsbruken
kan dokumenteres gjennom obser-
vasjoner og fotografier.

EKSEMPLER PÅ 
METODER 
I det følgende presenteres eksem-
pler på ulike metoder som egner
seg til sosiokulturelle stedsana-
lyser. Oversikten er ikke på noen
måte uttømmende, men gir smake-
biter på hvordan en kan gå fram
når en sosiokulturell stedsanalyse

skal gjennomføres. Hvordan skal
en velge? I enkelte analyser ønsker
en å gå i dybden, andre ganger er
det ønskelig å få en bred oversikt
over de rådende utfordringene.

Intervjuer 
Intervju er en sentral metode for å
innhente kunnskap om hva slags
erfaringer, opplevelser og oppfat-
ninger ulike aktører har med og av
stedet. Det er få andre metoder
som er mer egnet til å få fram
erfaringsbasert kunnskap. Intervju
er imidlertid en tidkrevende meto-
de. Den fungerer best når aktør-

gruppen har et begrenset omfang,
men kan også omfatte et større
antall respondenter når den utfø-
res som korte intervju ute i det
offentlige rom eller over telefon.
Intervjuer omfatter alt fra lange
dybdeintervjuer til ustrukturerte
samtaleintervjuer, strukturerte
spørreskjema, eller påstander det
skal tas stilling til. Det er viktig å
ha en klar oppfatning av hva en
ønsker å oppnå med intervjuene,
og en intervjuguide med utgangs-
punkt i problemstillingene bør
derfor utformes på forhånd. 
I noen intervjuer er det nok å få



bekreftet eller avkreftet påstander
eller hypoteser om for eksempel
hvordan stedet brukes, i andre
sammenhenger bør det gis større
rom for informantenes refleksjoner. 

I noen intervjuer er det informant-
enes egne synspunkter, interesser
og refleksjoner som ønskes, og det
gis rom for informasjon som går
utover spørsmålene. På den ene
siden får en tematisert en del pro-
blemstillinger, som det er nødven-
dig å få informasjon om, på den
andre siden åpner en for nye
spørsmål og får innspill en ikke på
forhånd hadde kjennskap til eller
tanker om. Dialogen mellom
informant og intervjuer vil derfor
være viktig. 

En variant av intervju som metode
er gruppeintervjuer. Dette er en
godt egnet metode for å nå et 
større utvalg informanter, særlig
når hensikten er å danne seg et
generelt bilde av aktørgruppenes
erfaringer og oppfatninger. En
form for gruppeintervjuer er bruk
av fokusgrupper, der gruppen
utgjør et bestemt utvalg fra en
aktørgruppe. For eksempel kan
gruppen bestå av et utvalg beboere
i en bestemt livsfase eller en 
kundegruppe i et reiselivskonsept.

Bruk av fokusgrupper og gruppe-
intervjuer egner seg særlig i en 
tidlig fase av materialinnsamlingen,
gjerne som grunnlag for å videre-
utvikle problemstillinger og spørs-
mål til videre innsamling.  

Spørreskjema
Spørreskjemaundersøkelser er
egnet når en ønsker å gjennomføre
brede kartlegginger med mange
respondenter og et relativt 
begrenset antall tema og spørsmål.
Spørreskjema er særlig aktuelt når
en er opptatt av å sikre at svarene
er representative for hele befolk-
ningen eller utvalgte befolknings-
grupper. De kan benyttes som 
selvstendige undersøkelser eller 
i forlengelsen av kvalitative dybde-
studier, for eksempel for å finne ut
hvor utbredt ulike synspunkter på
stedet er, i hele eller større deler av
befolkningen. Spørreskjema egner
seg blant annet for å innhente
bakgrunnsvariabler om befolkning-
en og for å få fram informasjon
om hvordan ulike grupper bruker
stedet (hvor, hvorfor/formål, når
og hvor ofte). Videre kan spørre-
skjema også avdekke stedsinteres-
ser og stedsbilder gjennom at
respondentene tar stilling til ulike
påstander om stedet. Som oftest er
et spørreskjema basert på faste

kategorier med avkryssing eller
enkel utfylling, men det kan også
inneholde åpne felter hvor respon-
dentene kan gi mer selvstendig
uttrykk for sine oppfatninger. 

Idéverksted 
Idéverksted eller ”workshops” er
godt egnet for å få fram ulike
synsvinkler og erfaringer fra ulike
grupper. Aktørenes oppfatninger
kan dermed diskuteres i et felles
forum. Slike workshops er særlig
egnet der en ønsker innspill til
konkrete planer, som for eksempel
kommunedelplaner eller sentrums-
planer for fysiske endringer, men
også til strategisk planarbeid eller
arbeid med framtidsscenarier.
Fordelen ved å arrangere idéverk-
sted er at en når mange bruker-
grupper samtidig. Det kan omfatte
representanter fra alle aktører,
både fra myndigheter, næringsliv
og sivilsamfunn. 

Idéverksted forberedes med enkle
spørsmål og problemstillinger. For
eksempel er det viktig å få fram
hva som fungerer bra ved dagens
situasjon og som det kan bygges
videre på, og hva som savnes eller
ønskes annerledes. En kan også få
fram ulike aktørers bilder av stedet
slik det er i dag eller visjoner for
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hvordan det er ønskelig å forme
det for framtida. Hensikten med
idéverksted er at representanter for
ulike aktørkategorier settes sam-
men i grupper og diskuterer,
under veiledning av arrangørene.
På denne måten kommer alle til
orde, og det fanges opp grupper 
eller individer som ellers ikke
”høres” i offentligheten. Dette er
særlig relevant for mindre synlige

grupper, for eksempel ungdom,
eldre, minoriteter eller funksjons-
hemmede. 

Arbeidsbok
Bruk av arbeidsbøker har vist seg
svært egnet i kartlegging av steds-
oppfatninger hos større grupper 
i sivilsamfunnet. Dette kan være
ulike aldersgrupper, etniske grup-
per eller grupper i bestemte livs-

situasjoner eller -faser. Arbeidsbok
kan innholde både konkrete spørs-
mål om positive og negative for-
hold, og bilder og kart, som
benyttes til å nedtegne for eksem-
pel hvordan stedet brukes. I tillegg
bør det være åpne spørsmål for
egne refleksjoner. Arbeidsbok som
metode er særlig godt egnet for å
få fram erfaringer som kan anven-
des som innspill til fysiske planer.



Metoden kan også brukes som en
mulighet til å konkretisere problem-
stillinger som det ønskes tilbake-
melding på.

Registrering,  kartbruk
og fotografering
Kart, fotografier og observasjoner
kan benyttes for å dokumentere
bruk av bygninger, gater, parker,
torg eller andre offentlige uterom.
Dette er også et nyttig redskap for
å dokumentere endringer i det
fysiske landskapet. I tillegg kan
det være nyttig å registrere omfang
av og tilstand på bygningsfasader,
offentlige bygninger, torg, parker
og næringsvirksomhet. 

Ved hjelp av egne fotografier og
registreringer kan informantene
dokumentere egne steder som er
av spesiell betydning for dem. 
Slik avdekkes informanters opp-
fatninger av gode steder, dårlige
steder, farlige steder eller steder en
ikke har noe forhold til. Dessuten
kan en med slike metoder 
identifisere konkrete steder eller
områder som oppfattes å ha 
utviklingspotensiale, enten 

generelt for alle eller for særskilte
grupper eller interesser.  

Observasjoner
Observasjoner er en godt egnet
metode for å fange opp det som
ikke kan etterspørres direkte og
som det er vanskelig å sette ord på.
Eksempler på dette er uformelle
strukturer som observeres i 
sosiale sammenhenger, ulike 
former for samhandling, bruk av
offentlige rom eller formelle
møter. 

I møter kan en for eksempel
observere hvordan folk presenterer
sine innspill. Selvrepresentasjon
betegner måten folk bevisst pre-
senterer seg selv og sin virksomhet
på i form av saksframlegg og hold-
ninger til saker. Data som fram-
kommer gjennom observasjoner
representerer sjelden et datagrunn-
lag som eksplisitt kommer fram 
i dokumenter, men som likefullt
kan være viktige å få fram. Dette
materialet er med på å forme for-
forståelse og bidra til kunnskap
kombinert med andre metoder.

Studier av skriftlige kilder
For å gjøre seg kjent med 
problemstillinger og utfordringer
for stedet er det ofte nødvendig å
studere dokumenter som ligger til
grunn for arbeidet med steds-
utviklingen. Dette kan omfatte
byanalyser, prinsipp-planer, lokale
og regionale strategiplaner,
næringsplaner eller ulike mål-
dokumenter for arbeid med 
planer. I tillegg er lokale aviser og
kommunenes nettsider sentrale
kilder for å få kunnskap om lokale
forhold på stedet, enten det er om
befolkningsgrupper, næringslivet,
ulike aktiviteter, eller om hvordan
stedet presenteres. Lokalhistorie og
skjønnlitteratur som henter hand-
lingen fra stedet kan være et nyttig
supplement for å forstå stedets 
historie, ”stedsånd” og identitet.
Dette kan ha bidratt til å forme
stedets image. Faglitteratur kan
åpne for fordyping og refleksjon
om steders utvikling, om steds-
begrepet og metodeutvikling. 
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Sosiokulturelle stedsanalyser har en rekke anvendelsesområder. De kan
benyttes som innspill i fysisk planlegging og i strategisk planarbeid på
ulike nivå, samt i arbeidet med omdømme og imagebygging. 
To konkrete anvendelsesområder er: 

• sentrumsutvikling – fysisk planlegging 
• sentrumsutvikling – strategisk planarbeid 

Fysisk planlegging og strategisk planarbeid ligger på ulike nivå og kan
sees atskilt, men henger samtidig tett sammen og påvirker hverandre.
Begge kan knyttes direkte til planarbeidet i kommunen gjennom regule-
ringsplaner, kommunedelplan, kommuneplan og ulike strategiske planer,
samt utviklings- og profileringsarbeid.    

Det er så langt gjennomført relativt få sosiokulturelle stedsanalyser 
i Norge. Det finnes mange analyser og studier som har elementer av en
slik analyse, men færre hvor et slikt perspektiv har vært førende for hele
prosjektet. Vi vil her trekke fram to sosiokulturelle analyser som kan stå
som eksempel på de nevnte anvendelsesområdene. Eksemplene er ment
som inspirasjon og veiledning til hvordan sosiokulturelle stedsanalyser
kan benyttes som verktøy i arbeidet med steds- og sentrumsutvikling,
særlig knyttet til ulike typer planarbeid.  
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KAPITTEL 5
EKSEMPLER PÅ METODEVALG 

Sosiokulturelle 
stedsanalyser ga nye
innspill til fysisk 
planlegging og 
strategisk planarbeid 
i studiene av Jessheim
og Sandvika



Den sosiokulturelle stedsanalysen av Jessheim er et eksempel på en 
metode som gav konkrete innspill til kommunedelplan (Byplan) for
Jessheim. Her tok en utgangspunkt i ungdommens erfaringer med møte-
steder i sentrum. Rapporten ”Jessheim i vekst – Ungdom, møteplasser og
byutvikling” belyser problemstillinger knyttet til den sosiale transforma-
sjonen ved tettstedsveksten som følger av stor innflytting og at nye grup-
per etablerer seg på stedet bl.a som følge av Gardermoenutbyggingen.
Målet med arbeidet var todelt. For det første skulle arbeidet danne
grunnlag for utvikling av en overførbar metode som kunne benyttes på
andre steder i form av innspill til overordnede fysiske planprosesser. For
det andre skulle studien gi kunnskap om sosiokulturelle forhold blant
ungdom som kunne gi konkrete innspill til kommunedelplanen.

Myndigheter SivilsamfunnNæringsliv

• Ullensaker kommune
- Barne- og 
  ungdomsetat
- Skoler / lærere  
- Kulturenheten
- Grønt, idrett og vei
- Planetat 
• Lensmannen 
  i Ullensaker
• Akershus 
  fylkeskommune      
• Husbanken 

• Jessheim storsenter • Elever ved Allergot 
  og Nordby 
  ungdomsskoler
• Elever ved Jessheim 
  videregående skole
• Studenter ved
  Romerike 
  Folkehøgskole

Fokus på stedsbruk, men også innslag av 
stedsbilder og stedsinteresser

PERSPEKTIV:

AKTØRER:

SENTRUMS-
UTVIKLING 
PÅ JESSHEIM

– FYSISK 
PLANLEGGING



I studien sees stedsutvikling som en sosial og kulturell prosess. Stedet
betraktes som en del av disse prosessene, som et krysningspunkt for ulike
erfaringer, meninger og interesser. Det er de sosiale erfaringene og rela-
sjonene som former steder og som utgjør en virkelighet for de som bor,
oppholder seg og har interesser i stedenes utviklinger – i dette tilfelle
ungdom på Jessheim. Studien tar derfor utgangspunkt i hva ungdom-
mene selv erfarer. Analysens fokus på ulik bruk av stedet, danner videre
grunnlag for forhold som kan påvirkes gjennom fysisk planlegging. 

DATAINNSAMLING OG METODER
Datamaterialet i Jessheimstudien besto av:
• Arbeidsbok for ungdomsinformanter i skolene
• Intervjuer med voksne ”ungdomsaktører”
• Intervjuer med næringsliv og offentlige myndigheter
• Dokumentanalyse/statistikk
• Litteraturstudie

Bruk av arbeidsbok
Arbeidsboka var hovedredskapet for innhenting av data i studien, og den
viste seg å være særlig godt egnet for formålet. Bruken av arbeidsbok
omfattet både innsamling av kvantitativt og kvalitativt materiale ved de
to ungdomsskolene og den videregående skolen på Jessheim. Den tre-
delte arbeidsboka bestod av tekst, bilder og kart: 

• Del en fanget opp bakgrunnsvariabler og fritidsvaner for den enkelte
informant, der det ble registrert alder, kjønn, bosted i kommunen, 
skoletrinn, fritidsvaner etc. 

• Del to satte fokus på ungdommens erfaringer, oppfatninger og bruk av
Jessheim som sted, både sentrum og områdene rundt. Møtesteder og beveg-
elsesmønstre stod sentralt. Erfaringene ble markert både i skjema og på kart.

• Del tre var en fordypningsoppgave, der ungdommene formulerte med
egne ord hva de mente var viktig for utviklingen av stedet. Her ble det
særlig lagt vekt på stedsidentitet og bilder av stedet.
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SENTRALE FUNN: 
UNGDOMMENS ERFARINGER MED STEDET
Studien viser at ungdom hyppig benytter tilbud og møtesteder i Jessheim
sentrum. De viktigste grunnene til å oppholde seg i sentrum er shop-
ping, å gå på kafé, kino, konserter, bibliotek, treffe venner og ”henge
rundt”. Jessheim storsenter, Storgata og Kulturhuset er de viktigste
møtestedene. Ungdom tiltrekkes med andre ord først og framst av 
sentrumsområdet i kraft av å være sosiale, konsumenter og kultur-
interesserte. Andre aktiviteter, som for eksempel organiserte fritidstilbud,
foregår som oftest utenfor sentrum. 

Sentralt i studien var også å få fram hvilke steder som oppleves som tra-
fikkfarlige, der ungdommens vurderinger først og framst bygger på deres
erfaringer som gående og syklende. Flere steder mangler fortau og fot-
gjengeroverganger, gang- og sykkelvei eller gatebelysning. 

ALLMENNGYLDIGE FUNN?
I hvilken grad er funnene fra ungdomsundersøkelsen allmenngyldige for
befolkningen på Jessheim for øvrig? Er det noen av funnene som er
typiske ungdomsspesifikke, og som ikke vil være like relevante for den
mer voksne delen av Jessheimbeboerne? Av allmenngyldige funn finner
en et felles ønske om en bypark og flere grøntområder i sentrum. På 
stasjonsområdet ønskes bedre belysing og flere vektere. Rapporten 
identifiserer også en konflikt i bruken av Storgata mellom rånernes 
bilkultur og den øvrige befolkningen, der kampen om det urbane
byrommet ikke nødvendigvis lar seg løse med fysiske hindringer. De
typiske ungdomsspesifikke funnene er få, men viktige. De omfatter
ønsker om flere fritidsklubber og uformelle møtesteder beregnet for 
ungdom, samt flere butikker med ungdomsklær. Svarene viser likevel at
de fleste erfaringene som ungdommen kommer med ikke er spesielt
knyttet til denne aldersgruppen, men heller i tråd med det folk flest
antakelig kan tenke seg. De unge ønsker for eksempel at Storgata blir
gågate med flere gode møtesteder og bilfritt gateliv. Flere benker og 
sittesteder utendørs hører også med i dette bildet. 

Arbeidsbok er et 
godt hjelpemiddel 
i stedsutvikling.
Den er godt egnet 
for barn og unge, men
kan tilpasses ulike 
aldersgrupper 



INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN
Et viktig mål med undersøkelsen var å formulere ungdommenes ytringer
som innspill til kommunedelplanen for Jessheim sentrum. Planen ble
primært rettet mot utvikling av de fysiske omgivelsene, og innspillene
tok utgangspunkt i dette. 

Nedenfor vises eksempler på innspill til kommunedelplan og andre tiltak
for tettstedsutvikling som kom ut av den sosiokulturelle analysen:
• Et kompakt bysentrum bør videreføres fordi dette gir tilstrekkelig 
konsentrasjon av mennesker til å befolke byrommene og møtestedene.
• De attraktive byrommene Storgata og Torggata bør danne utgangs-
punkt for utvikling av sentrum. En bør sørge for at Storgata blir det 
viktigste offentlige byrommet og at ny bystruktur knyttes til eksisterende
byroms- og bebyggelsesstruktur.
• Det bør gjennomføres et byromsprosjekt for Storgata og Torggata 
for å vurdere gågate/begrenset kjøring, fortetting og flere aktiviteter mot
gaten, utvidelse av fotgjengerområder og forbedring av møtesteder.
• Storsenteret bør styrkes som møtested ved etablering av møteplasser 
og aktiviteter på Storsenteret og ved å gjøre det mer utadvendt med flere
publikumsfunksjoner mot gatene.
• På Torggata ved Furusethgata og Rådhusplassen bør det etableres møte-
steder og aktiviteter. 

HVA FUNGERTE BRA? 
Arbeidsbok – nytteverdi
Erfaringene med arbeidsboka var gode, og dette arbeidsverktøyet kan
overføres til lignende prosjekter: 
• Arbeidsbok som metode er godt egnet for å få fram erfaringer som kan
anvendes som innspill til fysiske planer, og som gir mulighet til å 
konkretisere problemstillingene som det ønskes tilbakemelding på.
• Arbeidsboka kan benyttes både som oppgave for hver enkelt ungdom
eller person i utvalget, og den kan danne grunnlag for samarbeid. Dette
gjelder særlig siste del av arbeidsboka, der fordypningsoppgavene gir rom
for både skriftlige framstillinger, fotopresentasjoner og videofilmer av
stedet. Arbeidsboka er dermed godt egnet for gruppearbeider i skolen.
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• Arbeidsboka er godt egnet til bruk også for andre befolkningsgrupper.
Den kan lett tilpasses i omfang, til ulike aldersgrupper og til ulike pro-
blemstillinger.
• Bruk av kart kan være et godt egnet hjelpemiddel for informantene når
de skal formidle egne erfaringer, ikke minst i forhold til å gi innspill til
kommunale planprosesser. Kart er planleggernes arbeidsredskap, og
grupper som blir tatt med i prosessen kan oppleve arbeidet som mer
konkret i forhold til en planprosess. Erfaring tilsier imidlertid at det er
viktig at kart og skisser er lette å forstå. 

Skolen som arena for medvirkning og datainnsamling
Erfaringer med å bruke arbeidsboka i de lokale skolene var gode fordi:
• Skolen er en etablert arena hvor læring og faglig arbeid står i sentrum,
og hvor alle lag av ungdomsbefolkningen er representert. 
• Siden skolen er obligatorisk kan en ha høye forventninger til den
enkelte elevs arbeidsinnsats. 
• Prosjektarbeidet tilbyr en form for bevisstgjøring, opplæring og prak-
tisk erfaring med medvirknings- og planprosesser som bygger opp under
skolens oppgave når det gjelder å lære elevene å bli aktive deltakere i
lokaldemokratiet. 

Å la skolen ta hånd om sentrale deler av datainnsamlingen stiller imid-
lertid noen krav til gjennomføringen. En må ha:
• Tilstrekkelig med tid. Skolene bør kontaktes i lang tid på forhånd
(gjerne i forkant av et nytt undervisningsår) slik at arbeidet kan legges
inn i undersvisningsplanene 
• Grundig informasjon, dialog og tett oppfølging med skolene.
Informasjonen bør ikke gå via flere ledd, og den enkelte lærer som skal
gjennomføre prosjektet bør ha mulighet for direkte kontakt med 
prosjektgruppen. 

Samarbeid og dialog
Det er viktig med jevnlig kontakt og dialog mellom aktørene, ikke minst
i forhold til den gruppen som studien retter seg mot. Det har en verdi i
seg selv at gruppene får tilbakemelding underveis, ikke minst fordi sosio-
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kulturelle stedsanalyser handler om bevisstgjøring av aktørene. I arbeidet
med studien var det tett oppfølging og jevnlig dialog mellom prosjekt-
gruppen, skolene og kommunen. Dette omfattet presentasjon av:
• studiens opplegg for alle involverte aktører både i kommunen og 
skolene i forkant av prosjektet.
• foreløpige funn underveis.
• funn i sluttfasen særlig rettet mot elevene eller befolkningsgruppene
som var involvert.

Tverrfaglighet i sosiokulturelle stedsanalyser
Tverrfaglighet gir ulike blikk og forståelsesrammer som bidrar til fyldig-
ere analyser. Dette bør etterstrebes i alle stedsutviklingsprosesser, både
blant utførere av stedsanalysen og hos oppdragsgiverne. I Jessheimstudien
besto prosjektgruppen av samfunnsvitere, arkitekter og fysiske planleg-
gere. Samfunnsviterne gjennomførte datainnsamling knyttet til målgruppen
(i dette tilfellet ungdom) samt analyse og tolkning av materialet. I denne
første fasen lå hovedtyngden av den sosiokulturelle stedsanalysen. De fysiske
planleggerne foredlet dette videre til et konkret innspill til arbeidet med
kommunedelplanen. Kombinasjonen av faggrupper og deres kompetanse er
sentral for at prosjektet både kan: 
• fange opp interessene til en befolkningsgruppe
• samle inn og analysere datamateriale 
• utforme relevante og konkrete planinnspill på bakgrunn av befolk-
ningsgruppers interesser
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Rapporten ”Sandvika i støpeskjeen – en sosiokulturell studie av steds-
utvikling” avdekker konflikter, allianser og motstand i arbeidet med 
helhetsplanen for Sandvika. Formålet med prosjektet var todelt. For det
første skulle det utvikles en metode for å analysere sosiokulturelle sider
ved steder og steders utvikling, det som ble kalt sosiokulturelle steds-
analyser. For det andre skulle denne metoden, og måten å se steds-
utvikling på, prøves ut i en konkret studie av Sandvika, kommunesente-
ret i Bærum kommune. Utgangspunktet for denne casestudien var kom-
munens arbeid med en ”helhetsplan” for den framtidige fysiske utvik-
lingen av Sandvika. Tanken var å analysere de ulike interessene og syns-
punktene på stedet og stedets utvikling, slik de kom til syne i forbindelse
med dette planarbeidet. Resultatet fra denne analysen skulle bedre kunn-
skapsgrunnlaget for det videre arbeidet med Sandvikas utvikling.

DISKURSPERSPEKTIV
I analysen av Sandvika ble det gjort en kartlegging av både motsetninger
og allianser når det gjelder stedets utvikling, og det ble brukt et såkalt
diskursperspektiv, der aktørers ståsteder og ytringer sorteres inn i ulike
diskurser eller meningsfellesskap. Ulike grupper av aktører orienterer seg
etter ulike verdier og idealer, og gir derfor de sosio-romlige omgivelsene
som utgjør et sted, ulikt meningsinnhold. En diskurs er imidlertid ikke
bare en måte å sortere oppfatninger av virkeligheten på, men også noe
som i seg selv former vår oppfatning av virkeligheten. 

Ved å analysere diskursene knyttet til Sandvikas utvikling, ble oppmerk-
somheten for det første rettet mot de ”profesjonelle aktørene”, det vil si
grunneiere, entreprenører, arkitekter og planleggere, og hvilken problem-
og kunnskapsforståelse som lå til grunn for deres arbeid. For det andre
ble det satt et søkelys på de mindre privilegerte diskursene, de som ikke
ble lagt til grunn for planleggingsarbeidet, og som i noen tilfeller kunne
betraktes som motdiskurser.

DATAINNSAMLING OG METODER
Som grunnlag for å gjøre en slik analyse, ble det samlet inn informasjon
om en rekke ulike aktørers og gruppers roller i og oppfatninger om 
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stedsutviklingen. Dette inkluderte både aktører som på ulike måter var
involvert i arbeidet med helhetsplanen og aktører som stod på siden eller
utenfor dette arbeidet, men som av ulike grunner likevel hadde interesse
av og synspunkter på stedets utvikling. Figuren nedenfor gir en oversikt
over perspektiv, aktuelle aktører og deres plassering i forhold til de 
viktigste samfunnssektorene.

Datamaterialet i Sandvikastudien besto av:
• Intervjuer med ulike aktører
• Observasjon under ulike møter
• Observasjoner ute på stedet
• Studier av skriftlige kilder
• Litteraturstudier 

I dette arbeidet ble det benyttet flere metoder. Et nokså stort utvalg
aktører ble intervjuet, og de representerte en viss bredde med hensyn til
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posisjon og livsfase, selv om de naturligvis ikke representerte alle interes-
ser. I tillegg ble det gjort observasjoner på flere møter i forbindelse med
helhetsplanarbeidet, møter i interne arbeidsgrupper, møter for koordine-
ring av kommunens og utbyggernes interesser, og møter for de involverte
i utviklingen av delområder. Dette ga et godt innblikk i hvordan 
kommunens representanter og ulike næringsinteresser framla sine 
synspunkter på enkelte sider ved stedets utvikling. 

Sammen med lesningen av saks- og plandokumenter, gjorde deltakelse på
disse møtene det dessuten lettere å rekruttere personer til intervjuene. 
I tillegg til deltakerne i arbeidet med helhetsplanen, ble representanter
for ulike interessegrupper som ikke deltok i planarbeidet intervjuet. Det
ble dessuten gjort observasjoner på møter i en velforening, og i plan- og
miljøutvalget. Det var heller ikke uten betydning at det over tid ble gjort
usystematiske observasjoner av hvordan hverdagslivet utfoldet seg i ulike
deler av Sandvika sentrum. I tillegg til intervjuer og møteobservasjoner,
ble lokalavisa brukt til å få et mer utfyllende bilde av ulike synspunkter
og interessekonflikter.

SENTRALE FUNN: 
MOTSTRIDENDE FRAMTIDSVISJONER
Ved å demokratisere planleggingsprosessene og innføre medvirkning, har
offentlige myndigheter forsøkt å redusere de tradisjonelle motsetningene
i stedsutvikling mellom dem som har makt og ressurser og dem som ikke
har det. Dette klarte man ikke i arbeidet med helhetsplanen. Analysen av
utviklingen i Sandvika viste at konfliktene var nokså store, og at det
kunne trekkes en ”frontlinje” mellom på den ene siden en offentlig-
privat allianse, bestående av kommunens aktører (inkludert politikere og
konsulenter) og private utbyggere, og på den andre siden ulike grupper
som representerte interessene til dem som bodde i eller like utenfor
Sandvika. Visjonene om og synspunktene på hvordan det framtidige
Sandvika skulle se ut var nokså ulike.

Ønsket om å gjøre Sandvika til en ”by”, som kan sies å være en over-
skrift for den offentlig-private alliansens perspektiver, bygget egentlig på
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nokså ulike forestillinger eller diskurser om stedsutvikling. Kommunens
arbeid med helhetsplanen var uttrykk for en virkelighetsforståelse preget
av arkitektfaglige byformingsmodeller. De innleide arkitektene og 
konsulentene ga uttrykk for at de ville ”rydde opp” i Sandvikas fysiske
kaos og skape (sosialt) liv ved å omstrukturere Sandvika. Sandvika har
vært stigmatisert som et sted preget av trafikkaos og betongarkitektur.
Det kunne virke som om denne stigmatiseringen rettferdiggjorde store
planleggingsgrep i form av fortetting gjennom klassisk byplanlegging og
en ”top down”-planleggingsprosess. 

Politikerne ønsket å styrke Sandvikas posisjon som Bærums ”hovedstad”,
med den arkitektoniske monumentalitet og den bredde i tjenestetilbud
og arbeidsplasser som dette skulle tilsi. Disse idealene samsvarte med
interessene til utbyggerne, som så en bymessig utbygging med høy tett-
het som en mulighet til høyere tomteutnyttelse og dermed større øko-
nomisk avkastning. Disse forståelsene la grunnlaget for en allianse som
forente nokså ulike posisjoner og interesser, selv om det kunne være
uenighet om elementene i strategien, som for eksempel hvordan 
infrastrukturutbyggingen skulle finansieres. 

En rekke aktører var av ulike grunner motstandere av denne 
”byutviklingsdiskursen”. En del av motstanden hadde sitt grunnlag 
i lokalbefolkningens hverdagsliv, det vil si deres daglige praksis og 
opplevelser i og rundt Sandvika. Denne motstanden kommer vanligvis
til uttrykk i enkeltsaker, for eksempel fordi nye bygg oppleves som 
estetisk skjemmende, fordi bygninger og innflyttere vil belaste 
eksisterende infrastruktur og fordi de antas å påvirke de omkring-
liggende eiendommers økonomiske verdi negativt. 

Undersøkelsen avdekket at det ikke var noen ”vi-følelse” i Sandvika, og
at det var vanskelig å mobilisere en kollektiv oppslutning om ”større”
spørsmål knyttet til stedsutviklingen. Sandvika hadde ingen ”moral com-
munity”, som er typisk for steder der de sosiale relasjonene er synlige og
stabile, og der det er sterke kollektive identifikasjoner med stedet.
Motstanden mot byutviklingsdiskursen kom også til uttrykk gjennom
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den lokale naturvernorganisasjonen, som var opptatt av de økologiske
konsekvensene av at Sandvika som by skulle ”underlegge seg naturen”,
som arkitektene uttrykte det.

Arbeidet med helhetsplanen ble ikke en arena der ulike interesser kunne
komme til uttrykk og eventuelt forenes i noen felles forståelser og pro-
sjekter. Noe av årsaken til at det ikke var utviklet en ”lokalpatriotisk”
koalisjon, av den typen man kan finne i enkelte småbyer, var nok også at
stedet verken har vært forstått som en by, med urbane tilbud og urbane
livsstiler, eller en bygd, med den ”vi-følelsen” som ofte beskrives på rurale
steder. Dessuten kan Sandvika sies å være et sted preget av flyktighet.
Det er et stort antall mennesker som bruker stedet, og som opplever ste-
det på gjennomreise, eller ved kortere besøk for eksempel på storsenteret,
men det har inntil nylig vært få bosatte i sentrumsområdet. Spriket
mellom stedserfaringer og stedsinteresser er dermed kanskje ekstra stort 
i Sandvika.

VIDEREFØRING OG BRUK AV ANALYSEN
Analysen av Sandvika ble utført parallelt med arbeidet med helhetspla-
nen, og den ble ikke bare en sosiokulturell stedsanalyse, men også en
kritikk av et planleggingsarbeid. Ideelt sett kunne analysen ha vært
gjennomført i god tid før arbeidet med helhetsplanen ble igangsatt, slik
at den sosiokulturelle kartleggingen av stedet forelå som et grunnlag for
planleggingen, på samme måte som det forelå en ”fysisk” stedsanalyse.
Kjennskap til stedets sosiale kompleksitet, med alle dets beboere, brukere
og interessenter, er viktig for å kunne vite hvilke utfordringer man står
overfor i en planleggingsoppgave som den i Sandvika. En slik analyse
kan dessuten bidra til å spisse til, eller fokusere på visse elementer, en
analyse av stedets fysiske strukturer og form, ved at man får avklart hvil-
ke spørsmål som er viktige for ulike interesser og aktørgrupper.

Resultatene fra denne sosiokulturelle analysen fikk betydning og kom til
anvendelse på tre måter:
• Resultatene, og ”mediedekningen” den fikk, bidro til at utkastet til hel-
hetsplanen, slik den forelå fra de innleide konsulentene, nærmest ble
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”lagt på is”. Det ble en nokså bred debatt i lokalavisa, som følge av
dette.
• Resultatene ble formidlet til en gruppe som arbeidet med kommune-
delplan for Sandvika, mer eller mindre uavhengig av helhetsplanen. 
• Med utgangspunkt i de diskursene og motsetningene som ble beskrevet
i analysen, ble det gjennomført en serie møter og ”verksteder” for å 
skissere og prioritere mellom ulike framtidsvisjoner for Sandvika. Tanken
var å stille de spørsmålene helhetsplanen ikke stilte; nemlig hva Sandvika
skulle bli, for hvem. Utvalget av aktører som ble invitert, var inspirert av
de aktørgrupper, interessefelleskap og diskurser som ble beskrevet i 
rapporten.

HVA FUNGERTE?
Denne typen sosiokulturelle stedsanalyser, der man forsøker å avdekke
ulike diskurser, posisjoner, interesser og konfliktlinjer, vil være nyttig
både i arbeidet med overordnede visjoner og strategier, stedsidentitet og
fysisk stedsutvikling. Denne analysen representerte i så måte et nyttig
kunnskapsgrunnlag, men resultatene burde nok ha foreligget før arbeidet
med helhetsplanen var mer eller mindre gjennomført. Det vil nok være
hensiktsmessig å vente med det konkrete planleggingsarbeidet til en
sosiokulturell kartlegging av stedet foreligger, i hvert fall hvis man
ønsker at kartleggingen skal ha betydning for planleggingsarbeidet. 

I en analyse med et diskursperspektiv, er det viktig å bruke flere datakil-
der. Det er mulig å gjøre slike analyser ved å bare studere tekster i form
av plan- og saksdokumenter eller avisartikler. Men hvis man skal få en
oversikt over hvem som ”befolker” de ulike diskursene om stedsutvik-
ling, hvilke nettverk og allianser de inngår i og prosessene eller histori-
ene bak, vil det etter vårt syn være fruktbart å intervjue ulike aktører. 

I tillegg vil observasjon være en nyttig metode hvis man enten skal følge
en stedsutviklings- eller planleggingsprosess, eller skal danne seg et bilde
av stedsbruken, for eksempel i ulike offentlige og halvoffentlige byrom.
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Kombinasjonen av disse ulike metodene viste seg å være fruktbar i 
studien av Sandvika fordi: 
• Det ble fanget opp sider ved stedets utvikling som var beskrevet i ulike
mer eller mindre autoritative tekster (kommunens hjemmesider, avis-
artikler og saksdokumenter)
• Tekstanalysen kunne følges opp i intervjuene med ulike aktører, og
omvendt (en slik metodetriangulering styrker analysens legitimitet og
konklusjonenes holdbarhet)
• Det var viktig at de som gjennomførte analysene hadde en samfunns-
vitenskapelig fagbakgrunn (datainnsamlingen bør gjennomføres av 
personer som har erfaringer med tekstanalyser og forskningsintervjuer) 
• Det var viktig at de som gjennomførte disse analysene kjente til 
faglige perspektiver på stedsutvikling (”prosjektteamet” bestod av 
en arkitekt med sosiologi i fagbakgrunnen, en sosialantropolog 
og en samfunnsgeograf ). 

De samfunnsteoretiske perspektivene på stedsutvikling var, sammen med
metodetrianguleringen, viktige for å avdekke hvordan visse tilsyne-
latende sannheter egentlig var konstruksjoner og gjenstand for mot-
setninger. Et eksempel er synet på Storsenteret og trafikk, som de 
innleide arkitektene beskrev som noe utelukkende negativt. Ungdom
derimot beskrev dette som positive sider ved Sandvika (et sted hvor det
skjer mye, hvor det er mange tilbud og hvor det er gode kommunika-
sjonsmuligheter).

En viktig ”suksessfaktor” når det gjelder bruken av slike analyser, er at
fagfolk og beslutningstakere i den kommunen det gjelder er åpne for nye
forståelser av stedet og for at en analyse kan brukes i strategi- og 
planleggingsarbeid. Dette stiller krav både til dem som utarbeider 
analysen og de som skal bruke den. En tidlig dialog om hensikten med
og bruken av analysen er derfor viktig.

”Jessheim i vekst – Ungdom, møteplasser og byutvikling”. Av Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk,
Ellen Haug, Kristina Nordlund og Ole Falk Frederiksen. Norges byggforskningsinstitutt,
prosjektrapport 387, 2005. (jf akershus.no)

”Sandvika i støpeskjeen. En sosiokulturell studie av stedsutvikling”. Av Per Gunner Røe,
Frøydis Eidheim og Lene Schmidt. NIBR-rapport 2002:14. (jf akershus.no)

Å være åpne for nye
forståelser av stedet er
et viktig utgangspunkt
for arbeid med 
stedsutvikling



47Utgitt av 
Akershus fylkeskommune
Januar 2007
Tekst: Marit Ekne Ruud,
Ingar Brattbakk,
Per Gunnar Røe og 
Guri Mette Vestby ved
Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR)
Redaktør: Lars C Bettum
Design og layout: Else
Munthe-Kaas, PIL&BUE,
pilogbue.no
Alle foto er tatt av Gretelill
Svendsen, gretelill.no,
bortsett fra hovedbildene
på sidene 5, 19 og 22 som er
tatt av Karl Braanaas i
Budstikka
Trykket hos Offset Forum as

Heftet kan lastes ned og
bestilles på akershus.no






