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Arkitekter og planleggere vs. byforskere

HANDLINGSORIENTERT FOKUS PÅ ASPEKTER VED DE 
FYSISKE OMGIVELSENE OG DERES SAMMENHENG MED 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN:

• Arkitekturens redskapskarakter
• Identifisere endringer i hvordan 

omgivelsesverktøyet fungerer
- som utgangspunkt for å diskutere 

endringspotensial og hvordan vi kan påvirke 
situasjonen



SYSTEM vs. STRUKTUR

• Lett for å tenke omgivelsene som et system av fysiske rom som 
skal betjene et sosialt system

• Etnologisk og arkitektonisk historiske pedagogiske eksempler: 
middelalderbyer, fiskevær, rekketun, bororo-landsbyen

• Moderne byer er komplekse strukturer, lag på lag av 
omgivelsesproduksjon spiller sammen med lag på lag av måter 
å bruke omgivelsene på

• Byen har områder som er tilrettelagt for ulike hverdagslivsrytmer 
og ulike repertoarer av møtesituasjoner – disse områdene 
endrer funksjon og rolle gjennom endrede bruksmønstre



Studie av sammenheng mellom mønstre

MØNSTRE AV HANDLINGSVALG OG VURDERING AV 
NABOLAGSKVALITETER

• 163 (104) dybdeintervjuer med beboere i 3 områder
• 72 virksomhetsintervjuer
• 312 Kortintervjuer med brukere av byrom/parker

MØNSTRE I OMGIVELSENES ARKITEKTUR
• Områdetyper – intendert funksjonalitet, repertoar av 

møtesituasjoner, hverdagslivsrytmer
• Områders funksjon, rolle og betydning i forhold til den 

overordnede bystrukturen: 
• Elementer/sammenhenger, mønstre i bruk av visuelle 

virkemidler: overflatedesign, tegn og symboler,
• historie/fortellinger, image/identitetsproduksjon



3 studieområder





• På hvilken måte beskrives områdenes 
muligheter/ begrensninger med tanke på det 
å henholdsvis ”knytte seg til” og ”fri seg fra” 
nærmiljøets sosiale rom?

• Hva slags repertoar av møtesituasjoner
• Hva slags kontekstuelle forskjeller
• Samvær – samnærvær
• Konfrontasjon – parallellitet – interaksjon - integrasjon

Områdevise forskjeller?



Forskjeller mellom brukere?

• Ikke klare mønstre som følger etnisitet, kjønn, 
generasjon, utdannelses- eller 
lønns/formuesnivå…

• Men klare mønstre med hensyn til hvordan 
det å leve i et (by)nabolag her og nå 
reflekterer en overordnet livsplan-
valgsituasjon



Handlings-

Rom

/

Valg-
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heter

VIDT
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KORT LANGT

Tidsperspektiv på å bo her, nå

”selvvalgt
transitt”

”ufrivillig 
transitt”

”slå røtter
frivillig”

”nabolaget 
som skjebne”
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MØNSTRE AV LIKHETER OG FORSKJELLER



Til slutt

• Områdene har forskjellige kvaliteter og tilbud
• De har også forskjellige mangler
• Forskjellene øker
• Arkitekter og planleggere bidrar godt til det

• Systemtenking – fokus på ”det nye” systemet
• Strukturtenking – fokus også på avbøtende 

tiltak


