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Sammendrag 

Oppgaven undersøker hvordan man planlegger for etablering av stedsidentitet i Hovinbyen, 

et transformasjonsområde i Oslo. Dette er det største byutviklingsprosjektet i sitt slag i 

Norge. Oppgaven har form av en teoriinformert enkeltcasestudie. Casen er Plan- og 

idékonkurranse om Hovinbyen, en konkurranse som i høy grad er rettet mot arkitekter. 

Studien viser at konkurransens krav om løsninger til etablering av stedsidentitet i Hovinbyen 

har vist seg vanskelig å imøtekomme. Bidragsyterne forholder seg i høy grad skeptiske til å 

skulle planlegge og implementere en viss stedsidentitet på Hovinbyen. Studien viser også at 

de representasjonelle uttrykket i plan- og idekonkurransen i noen grad er vinklet mot en hvit 

middelklasse.  
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1 Bakgrunn og problemstilling  

1.1 Innledning 

Det omfattende byutviklingsprosjektet Hovinbyen er under planlegging. Området, slik 

man i dag ser det for seg, strekker seg fra Bryn i sør til Bjerke i nord og fra Løren i vest til 

Breivoll i øst. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor Ring 2. Oslo kommune 

uttaler at de med Hovinbyen ønsker å etablere ny stedsidentitet, eller rettere, flere 

stedsidentiteter, for området. Disse målsetningene blir satt fram i konkurranseprogrammet for 

Plan- og idékonkurranse om utvikling av Hovinbyen (Oslo kommune, 2014). 

Identitetsbegrepet er tillagt vesentlig betydning i konkurranseteksten og i juryens begrunnelse 

for kåring av vinnerne (Oslo kommune, 2015). Kommunen tar her til orde for en inkrementell 

og fleksibel planleggingsform som forholder seg til den fysiske bygningsmassen som allerede 

er der. Dette for å oppnå at utviklingen i området foregår organisk og at man i utbyggingen er 

lydhøre overfor publikums ønsker og behov. Så langt har kommunen vektlagt bl.a. urbanitet, 

bymessige forbindelseslinjer, etablering av gode byrom og walkability. Det er også lagt 

betydelig vekt på å planlegge for en bærekraftig utvikling. Man har et også ønske om å unngå 

forsøk på etablere en felles identitet for Hovinbyen, men heller utvikle ulike identiteter i en 

mindre skala (Løren, Hasle, Økern, osv.) (Oslo kommune, 2015).  

Hovinbyen betegnes som et transformasjonsområde, altså et område som skal endres, 

og ikke bygges nytt. Planlegging av Hovinbyen kan sees i sammenheng med en generell 

tendens til fortettingspolitikk i byplanleggingen. Behovet for fortetting har oppstått bl.a. som 

en følge av befolkningsvekst, privatbilisme og nordmenns ønske om å bo i eneboliger. Som 

et svar på miljømessige utfordringer og krav til arealeffektivitet har fortettingspolitikken 

utviklet seg til å bli et ideal. Gjennom fortetting kan man hindre en ukontrollert utflytning av 

byområdene, såkalt urban sprawl og redusere transportbehov. En gjenoppdagelse av 

bymiljøer som populære boformer har også spilt en viss rolle. I Norge har man hatt en 

offisiell fortettingspolitikk siden 1990-tallet (Børrud, 2013). Det forventes at Oslos 

befolkning vil øke med 200 000 innbyggere innen 2050. Det bor i dag om lag 40 000 

mennesker i Hovinbyen. Det er anslått at Hovinbyen vil kunne øke med 27 000 nye boliger 

og 2,5 mill. Kvadratmeter næringsareal. Hovinbyen er dermed det største 

transformasjonsområdet i Norge gjennom tidene (Oslo kommune, 2015).  

 



 2 

Hovinbyen har ifølge Oslo kommune potensial til å binde sammen bykjernen med 

Groruddalen. Oslo står overfor en forventet befolkningsvekst i årene som kommer, og 

dermed oppstår et tilsvarende behov for boliger, næringseiendommer, offentlige tjenester, 

infrastruktur, rekreasjons- og uteområder. Kommunen framholder at de ulike områdene i 

Hovinbyen i dag er atskilt fra hverandre av tungt trafikkerte bilveier, og at de ulike områdene 

er isolert fra hverandre. Dette har ført til et uframkommelig miljø, der de ulike delområdene 

framstår som isolert fra hverandre (Oslo kommune, 2015). Bl.a. disse utfordringene er det 

man håper å finne løsninger på gjennom konkurransen.  

 

1.2 Formål med oppgaven 

I «Plan- og idékonkurranse om utvikling av Hovinbyen», utlyst av Plan- og bygningsetaten 

(PBE) ble det i mars 2015 kåret fire vinnere. Juryen har hovedsakelig bestått av arkitekter. 

Arkitektkontorer har en stadig mer framtredende rolle i byutvikling. Arkitekter har atskillig 

kunnskap om hvordan byrom fungerer i praksis (Richards, 2012, s. 400). Det er et mål for 

oppgaven å undersøke hvordan denne kunnskapen ev. blir artikulert. Med begrepet 

designdeterminisme menes at det er et kausalt forhold mellom bygde omgivelser og 

kvaliteten på sosiale forhold. Ifølge Richards er troen på dette kausalforholdet en overlevning 

fra modernistisk planleggingstradisjon. Det er et mål å undersøke hvordan arkitekter som har 

levert vinnerbidrag til konkurransen forholder seg til denne forståelsen. Oppgaven søker å 

avdekke hvilke samfunnsgeografiske og samfunnsvitenskapelige teorier om sted og 

stedsidentitet som ev. er framtredende og vektlegges i informantenes forklaringer. Videre 

ønsker oppgaven å undersøke disse teorienes status og egnethet i planleggingen av 

Hovinbyen, og på hvilke vis disse valgene ligger til grunn for utforming av planene. 

Oppgaven har bl.a. som ambisjon å plassere og tolke de ulike aktørenes oppfatninger om 

stedsidentitet i en teoretisk referanseramme.  

 En gang i framtiden vil området som i dag blir betegnet som Hovinbyen ha en eller 

annen form for stedsidentitet. Man vil da se resultatene av de valgene man tok i 2014/2015. 

Dersom det skulle vise seg at Hovinbyen i framtiden framstår som et område med en spesielt 

ønskelig, ev. uønsket, stedsidentitet, vil det kunne være av verdi å vite hvordan man gikk til 

verks og tilrettela for utvikling for denne identiteten da man startet arbeidet. Det er et mål for 

oppgaven å artikulere teoretisk hva de ulike aktørene egentlig mente med stedsidentitet, 

hvilken stedsidentitet de ønsket seg og hvilke strategier de brukte for å oppnå at den ble 

realisert.  
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Hensikten med problemstillingen er å utvide teori om hvordan arkitekter definerer 

begrepene sted og stedsidentitet og hvordan de appliserer begrepene i praksis. Videre er det et 

mål å utvikle en teoretisk forståelse av arkitekters selvforståelse i sammenheng med hvilke 

grupper byutviklingsprosjekter henvender seg til gjennom representasjoner. I tillegg vil svar 

på problemstillingen gi en deskriptiv forståelse av de sidene av planarbeidet i Hovinbyen som 

har med identitet å gjøre.  

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Oppgavens problemstilling er formulert slik:  

 

«Hvordan planlegger man for dannelse av stedsidentitet i Hovinbyen?»  

 

Fra problemstillingen utledes fire forskningsspørsmål:  

1) Hva menes med begrepene sted og stedsidentitet? 

2) Hva definerer Hovinbyens stedsidentitet i dag? 

3) Hvilke strategier bruker aktørene i arbeidet med å etablere stedsidentitet i Hovinbyen?  

4) Hvilke grupper planlegger man for? 

 

Disse fire spørsmålene vil kunne gi svar å problemstillingen. Hensikten med 

Forskningsspørsmål 1 er å få en avklaring av begrepene sted og stedsidentitet. Dersom man 

skal planlegge for etablering av stedsidentitet, bør det være en forutsetning at et er en viss 

konsensus om hva begrepene innebærer. Dette spørsmålet er utledet av støttehypoteser om at 

begrepene er lite problematisert, at det i liten grad er konsensus om hva de betyr, og at 

begrepene brukes i konkurranseteksten i den hensikt å gi et signal om at man ønsker 

konkurransebidrag som kan bidra til hyggelige og trygge bymiljøer.  

Forskningsspørsmål 2 er langt mindre komplekst, og søker å gi svar på hva 

informantene mener Hovinbyens stedsidentitet kjennetegnes av. Disse svarene gis altså på 

bakgrunn av de definisjonene som er gitt i Forskningsspørsmål 1. 

 Forskningsspørsmål 3 søker å avdekke hva informantene mener er gode strategier for 

å utvikle stedsidentitet i Hovinbyen på bakgrunn av teoretiske definisjoner og innsikt i lokale 

kontekster.  



 4 

 Forskningsspørsmål 4 tar utgangspunkt i en støttehypotese om at vinnerbidragene og 

deler av retorikken som omgir Plan- og idekonkurransen henvender seg mer til visse grupper 

enn til andre. Dette er dermed et kritisk spørsmål.  

En rød tråd for den videre analysen er hvordan begrepene sted og stedsidentitet brukes 

i de forskjellige fasene av konkurransen. En begrepsmessig avklaring er på sin plass: 

Konkurransen heter Plan- og idékonkurranse om Hovinbyen. Den etterspør først og fremst 

forslag til planløsninger og strategier for utvikling. Det har imidlertid vist seg en at 

forutsetning for å kunne levere et aktuelt bidrag til konkurransen har vært at bidragsyterne 

har arkitektfaglig kompetanse. I enkelte sammenhenger er det dermed relevant å snakke om 

dette som en arkitektkonkurranse. Informantene veksler også mellom bruken av disse 

begrepene.  

  

1.4 Arkitekturdeterminisme og arkitekturens 

økonomiske forankring 

Samfunnsgeografisk og arkitekturteoretisk litteratur beskriver en tradisjon i arkitektur og 

planlegging som i høy grad har støttet seg på en antakelse om at kvaliteten på fysisk 

bygningsmasse er avgjørende for kvaliteten på sosialt liv. Denne antakelsen betegnes bl.a. 

som arkitekturdeterminisme og er fyldig kritisert i litteraturen og i debatter (Richards, 2012). 

Det foreligger visse historiske røtter for denne type antakelser. Under modernismen rådde det 

konsensus om arkitekturdeterminisme, i noen grad også innen samfunnsvitenskapene. Denne 

ble svekket med framveksten av humanismen og poststrukturalismen, som propaganderte et 

helt annet syn på stedsdannelse og identitet. I dette perspektivet er stedsidentitet i større grad 

noen som konstitueres av de enkelte individers subjektive opplevelse av steder (Cresswell, 

2004) (Tuan, 1977). Imidlertid overlevde et arkitekturdeterministisk tankesett innenfor 

arkitekturen og byplanleggingen også inn i den postmoderne tid (Richards, 2012). Ett 

åpenbart eksempel på arkitekturdeterministiske holdninger i postmoderne tid er New 

Urbanism-bevegelsen, som i høy grad støtter seg på den samme antakelse om at det sosiale er 

determinert av det fysiske. Bevegelsen kan i en viss forstand sees som et utrykk for et 

planleggingsfag i krise, som har en svekket innflytelse i nyliberalismen, og som ser seg 

presset til å gi løfter om at visse måter å bygge på vil føre til sosial forbedring (Knox & 

Schweitzer, 2010).  
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 Et utfyllende teoretisk perspektiv til dette er arkitekturens forankring i den globale 

økonomien (Kaika & Thielen 2006). Mobil kapital, nyliberalisme, globalisering og visuell 

form i byer kan her sees i sammenheng med begreper om stedsdannelse og stedsidentitet. Det 

oppstår konkurranse i hierarkiet av globale byer. Private aktører blir viktigere i 

byutviklingen, og publikum inntar i en viss forstand identitet som konsumenter og i mindre 

grad som innbyggere (Kaika, 2011). Innenfor disse teoretiske perspektivene kan det 

argumenteres for at det visuelle både reflekterer og konstituerer en nyliberal økonomisk og 

kulturell organisering. I møte med lokale stedsidentiteter kan disse prosessene i visse tilfeller 

føre til en friksjon mellom det lokale og det globale, mellom det stedlig fikserte og det romlig 

flyktige (Grubbauer, 2011).  

Plan- og arkitektkonkurranser kan innebære økonomiske tap for arkitektkontorene. 

Likevel er praksisen med konkurranser et aspekt ved arkitekters arbeidsliv ikke bare noe som 

tolereres, men som omfavnes (Lipstadt, 2003, s. 397). På den ene side er arkitektfaget prisgitt 

økonomien og avhengig av den. På den annen side ser arkitektfaget seg selv som at det er en 

til dels kunstnerisk virksomhet som opererer i det Bourdieu beskriver som et kulturelt felt, og 

som henter sin autonomi nettopp fra konkurransene (Lipstadt, 2003, s. 400). En konkurranse 

av dette slaget henvender seg dermed hovedsakelig til arkitektbransjen av økonomiske 

grunner, og ikke bare av hensyn til kompetanse. Konkurranseformen ivaretar arkitektfeltets 

autonomi. Ingeniører og entreprenører, for eksempel, har ikke den samme kulturelle og 

kunstneriske forankring og heller ikke den samme økonomiske risikoviljen (Lipstadt, 2003).  
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2 Casebeskrivelse 
Enkeltcasestudien handler eksklusivt om plan- og idékonkurransen. Dette innebærer en 

begrensing i tid. Forskningsobjektene er dermed publikasjoner som er utgitt i sammenheng 

med konkurransen og informantenes muntlige betraktninger om konkurransen. 

«Høringsutkast til strategisk plan for Hovinbyen» (Oslo kommune, 2016) er et eksempel på 

et dokument som er publisert etter at konkurransearbeidet er avsluttet, og dermed ikke 

gjenstand for analyse. 

Plan- og idékonkurranse om Hovinbyen ble kunngjort på Doffin 06.10.2014. 

Innlevering av konkurransebidrag var 06.01.2015. Kunngjøring av konkurranseresultat var 

medio mars 2015. Samlet premiesum var 1 500 000,-. Konkurransen rettet seg mot 

byplanleggere, som arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsvitere og ingeniører. 

Konkurranseprogrammet ble godkjent av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Oslo 

kommune forpliktet seg ikke til å benytte seg av vinnerbidrag til konkurransen eller til videre 

samarbeid med konkurransevinnere. Adgang til konkurransen var begrenset til deltakere fra 

Norden. Juryen besto av sju personer, hvorav fire arkitekter og én landskapsarkitekt (Oslo 

kommune, 2014).  

Målsetningene for Hovinbyen er ifølge konkurranseinvitasjonen å oppnå en 

konkretisering av overordnede føringer som er beskrevet i «Forslag til kommuneplan – Oslo 

mot 2050». Dette innbefatter bl.a. krav til sosial, «blågrønn» og kulturell infrastruktur, 

sammenhengende byromstruktur og prioritering av sykkeltrafikk. Det var også formelle krav 

til innlevert materiale som omfattet A0-plansjer med visualiseringer av byplangrep i ulike 

skalaer og framstillinger i 3-D/snitt eller lignende (Oslo kommune, 2014).  

Problemstillinger for overordnede byplangrep som skulle belyses i 

konkurransebidragene var bl.a. hva Hovinbyens identitet er og hvordan den kan utvikles, 

samt hvilke roller, identiteter og delfunksjoner de ulike delområdene skal ha. Videre var det 

etterspurt sammenhengende byform, analyse av egnet lokalisering av samfunnsnyttige 

funksjoner, nye løsninger for mobilitet, løsninger for grøntstruktur. Oppgaven spør også 

eksplisitt etter en utviklingsstrategi for området (Oslo kommune, 2015).  
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2.1.1 Vinnerbidragene 

Juryen kåret fire vinnere av 21 innsendte bidrag. De fire vinnerne var følgende: 

 

«Hovinbyen fra A til Å» av Topic Architecture & Design, Oslo 

«Hovinbyerne – Punkt, korridor & hjerte» av det danske arkitektkontoret Sleth A/S 

«Hovinbynatur» av det danske arkitektkontoret JAJA Architects 

«PLUSSBY2050» av arbeidsteam bestående av arkitektkontoret To Romturister, Rambøll 

Oslo og Rambøll Energi, Oslo  

(Oslo kommune, 2015) 

 

Juryen beskriver i sin rapport at Hovinbyen bør forstås som en abstrakt størrelse som først og 

fremst er ment som et samlende begrep for organisering av den videre satsningen i området. 

Ordet «Hovinbyen» er dermed løsrevet fra områdets fysiske form og «eksisterende identitet» 

(Oslo kommune, 2015). Juryrapporten viser også til mulige motsetninger som ligger i 

konkurranseprogrammet, bl.a. kan programmets krav om at Hovinbyen skal framstå som en 

forlengelse av indre by komme i konflikt med krav om å ivareta «identitet som gjør området 

til noe særegent».  

 Juryen peker på at en plankonkurranse for et område av en så stor skala innebærer en 

unik mulighet til å foreslå bærekraftige og radikale løsninger. Dermed er det også 

velkomment med bidrag som er utopiske og drømmende. Dette for å strekke ambisjonsnivået 

opp fra korte og pragmatiske perspektiver.  

 Juryen trekker fram at bidragene «Hovinbyerne – Punkt, korridor & hjerte» og 

«PLUSSBY2050» som at de er strategisk gode, at de har gode anlyser av området, og at de 

har god forståelse av byutviklingsprosesser. Bidragene «Hovinbyen fra A til Å» og 

«Hovinbynatur» trekkes fram som at de har konkrete forslag til fysisk utforming, og at de 

forholder seg til en klassisk byplantradisjon.  
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3 Metodologi og datainnsamling 
 

3.1 Vitenskapsteoretisk grunnlag  

Det sosialkonstruktivistiske perspektivet innebærer at all mening er et resultat av sosial 

konstruksjon (Hall, 1997, s. 28). Sosialkonstruktivismen er nært forbundet med 

poststrukturalistisk teori. Poststrukturalismen vokste fram på slutten av 1960-tallet og fikk et 

gjennomslag i samfunnsgeografien på 1980-tallet (Woodward et al., 2009, s. 396). 

Poststrukturalismen har som utgangspunkt en kritikk av datidens rådende 

vitenskapsteoretiske hovedretninger innen samfunnsgeografien, som spatial science, 

humanisme og kritisk realisme. Det er særlig forholdet mellom ontologi og epistemologi i 

disse hovedretningene poststrukturalismen avviser, ved å peke på at man tidligere har hatt 

som utgangspunkt at det ontologiske kommer forut for det epistemologiske. 

Poststrukturalismen legger tvert imot til grunn at det er umulig å vite hva som finnes i verden 

før man har innsikt i hvordan man kan oppnå kunnskap om den. Enhver ontologi vil dermed 

være et resultat av epistemologi. Det følger av dette at det ontologiske ikke er det primære 

forskningsobjekt innen poststrukturalismen. Derimot blir det epistemologiske gitt forrang. 

Man tar utgangspunkt i at et epistemologisk standpunkt er en sosial konstruksjon, og dette 

åpner for undersøkelser for eksempel av hvordan maktrelasjoner fikserer mening og hvordan 

sosiale relasjoner og betingelser er instrumentelle i produksjonen av betydning for praksiser, 

objekter og hendelser (Woodward et al., 2009, s. 396). Poststrukturalismen anerkjenner at 

den materielle verden eksisterer, men at denne ikke har noen håndgripelig mening i seg selv. 

Det er kun sosiale prosesser som ligger bak enhver meningsproduksjon. 

Poststrukturalistisk teori innebærer altså en erkjennelse av at all mening er sosialt 

konstruert. Sosialkonstruktivismen kan sees som en strategi for å oppnå kunnskap innenfor 

denne epistemologien. Det primære forskningsobjekt i sosialkonstruktivismen er dermed 

hvordan mening blir produsert (Cresswell, 2013, s. 234-235).  

 Det sosialkonstruktivistiske perspektivet innebærer at forskningskunnskapen som 

erverves i et intervju eller andre former for kommunikativ interaksjon er et resultat av en 

relasjon mellom forskeren og de individene som blir studert. (Thagaard, 2009) Begge parter 

har innflytelse over hvordan kunnskapen blir skapt, og dermed over hvilken kunnskap som 

blir skapt. Sosialkonstruktivistisk metodologi står dermed i kontrast til for eksempel et 
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positivistisk vitenskapssyn der forskeren simpelthen går ut i verden, observerer den og 

beskriver den slik den er. Den relasjonelle tilnærmingen til vitenskapelig kunnskap innebærer 

dermed at den er avhengig av en rekke faktorer som vanskelig lar seg underlegge kontroll, 

som subjektive erfaringsmessige og situasjonelle forhold. Forskningsresultatene og de 

konklusjoner som eventuelt kan trekkes ut av dem, vil altså være avhengig av forskerens 

tolkninger og forståelse av hva som er gyldig kunnskap (Thagaard, 2009). Dette innebærer et 

individuelt ansvar for forskeren å søke å være etterrettelig og så uhildet som mulig. Berger 

(1967) framhever viktigheten av at samfunnsvitenskapelig analyse bør ha allmennkunnskap 

som sitt viktigste forskningsobjekt og advarer mot å bare basere forskning på akademisk 

ervervet kunnskap. Hverdagslig allmennkunnskap om det folk selv synes de vet bør være det 

det primære forskningsobjektet i samfunnsvitenskapelig analyse, ikke teoretiske ideer. 

Nettopp denne alminnelige kunnskapen utgjør en helhet av mening som ethvert samfunn er 

tuftet på (Berger & Luckmann, 1967).  

 

3.2 Metodiske valg: enkeltcasestudien 

Oppgaven omhandler en avgrenset prosess: plan- og idekonkurransen for Hovinbyen. For å 

svare på hovedproblemstillingen må det innhentes informasjon om bruk, erfaringer og 

implikasjoner av begrepene sted og stedsidentitet. Det er dermed nødvendig å skaffe til veie 

mye informasjon og utvikle mye kunnskap om ett begrenset område. Oppgaven har dermed 

form av en enkeltcasestudie (Thagaard, 2009). Dette innebærer også en begrensing i tid. 

Oppgaven har undersøket empiriske forhold knyttet til et temporalt løp som starter ved 

utlysning av konkurransen og slutter ved publisering av juryens begrunnelse. Et eksempel på 

empirisk grunnlag som er utelatt i det analytiske arbeidet, er høringsutkast til Strategisk plan 

for Hovinbyen (Oslo kommune, 2016), da dette er publisert etter at kvalitative intervjuene er 

gjennomført og dermed ikke har noen innvirkning på konkurransen.  

 

3.2.1 Metodisk forløp 

Det metodiske forløpet er arrangert slik at det først er gjort en deskriptiv dokumentanalyse. 

Intervjuguiden er utarbeidet på bakgrunn av denne dokumentanalysen. Informasjonen som 

har kommet fram gjennom intervjuer med informanter, har blitt analysert på bakgrunn av 

teori. Parallelt med analyse av informasjon som kommer fram i intervjuene, har det blitt en 

semiotisk analyse av utvalgte visualiseringer som er brukt i vinnerbidragene.  
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3.2.2 Utvalg 

Dokumentene som ligger til grunn for dokumentanalyse er i høy grad utledet av at 

problemstillingen er avgrenset til å dreie seg om hvordan stedsidentitetsbegrepet blir brukt i 

forbindelse med plan- idekonkurransen. Samtidig er dette en interaksjonsprosess: 

Problemstillingen er også utviklet på bakgrunn av informasjon i dokumenter som framstår 

som åpenbart relevante. Disse dokumentene er 1) Invitasjon til plan- og idekonkurranse (Oslo 

kommune, 2014), 2) de fire vinnerbidragene, og 3) Juryens begrunnelse (Oslo kommune, 

2015). 

Kvalitative studier som bruker informanter er gjerne basert på strategiske utvalg, altså 

at man velger informanter ut fra en formodning om at akkurat de har egenskaper og 

kvalifikasjoner som er relevante for å besvare problemstillingen, og som kan tenkes å dele på 

sine kunnskaper og perspektiver (Thagaard, 2009). Utvalget av informanter har en gitt 

begrensing i premisset for problemstillingen. Utvalgets størrelse er basert på en antakelse om 

at det er stort nok til at informasjonen når et metningspunkt, og ytterligere intervjuer ikke kan 

antas å øke forståelsen av det det forskes på (Thagaard, 2009).  

I denne oppgaven er informantene delt i tre kategorier, som svarer til de ulike fasene av 

plan- og idekonkurransen: 1) representanter for Oslo kommune som har vært direkte 

involvert med i arbeidet med konkurransen, 2) representanter som har levert vinnerbidrag til 

konkurransen og 3) representanter for juryen. Det er bare gjort intervju med én informant i 

den første kategorien. Dette skyldes gale prioriteringer i rekrutteringsfasen. En måte å finne 

fram til relevante informanter, er å benytte såkalt snøballmetode, der forskeren når fram til 

nye informanter gjennom å snakke med informanter man allerede har etablert kontakt med 

(Thagaard, 2009). En opprinnelig ambisjon om å rekruttere flere informanter denne 

kategorien med denne metoden, druknet i en hektisk periode med hyppige intervjuer. Dette er 

en metodisk svakhet som ikke ble åpenbar før det ikke lenger var praktisk mulig å rette opp 

av hensyn til framdriften i prosjektet. I denne kategorien av informanter kan det dermed være 

et underskudd på informasjon. Det ene intervjuet i denne kategorien var imidlertid svært 

godt. Den andre kategorien består av informanter som har levert vinnerbidrag til 

konkurransen. Her er alle fire vinnerbidrag representert. I den tredje kategorien ble fire 

jurymedlemmer forespurt om å delta, og tre av dem takket ja. I det analytiske arbeidet viste 

dette seg å være tilstrekkelig.  
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Utvalgets størrelse 

Valg av størrelse og variasjon i utvalget er en balansegang mellom å holde seg til en klar 

avgrensning og å sikre at man får tilstrekkelig varierte data til å kunne sette ulike perspektiver 

opp mot hverandre i det analytiske arbeidet. Det kan tenkes at iveren etter å rigid holde seg til 

en avgrensing og ignorere alt annet har tatt overhånd da utvalget ble foretatt.  

Ett av vinnerbidragene er utført i samarbeid med et entreprenørfirma, Rambøll Norge AS, 

som har bl.a. ingeniørkompetanse. Disse er ikke representert i utvalget. Utvalget ble foretatt 

på et tidspunkt da arkitektkonkurranser som prosess var et studieobjekt i seg selv. Ingeniører 

ble ikke sett på som relevante for denne problemstillingen. I ettertid framstår det som at det 

kunne være verdifullt å ha med ingeniørers perspektiver på sted, stedsidentitet, og ikke minst 

hvordan man appliserer disse begrepene i Hovinbyen. Dette sees som en svakhet ved 

utvalget. Det kan også tenkes at arkitekter som hadde levert bidrag til konkurransen og ikke 

vunnet hadde hatt andre perspektiver og motivasjoner enn vinnerne av konkurransen. Dette er 

en mulig svakhet ved utvalget. For eksempel kunne det vist seg at de var mer frittalende, 

mindre servile og mindre bekymret for å komme med kritiske kommentarer til 

konkurranseprogrammet. Akkurat dette opplevdes imidlertid ikke som et problem. 

3.3 Preliminær dokumentanalyse og semiotisk analyse 

Dokumentanalyse innebærer innholdsanalyse av tekst som er skrevet, eller på annen måte 

frambragt, med et annet formål enn det forskeren bruker den til (Thagaard, 2009). 

Dokumentanalyser er vanligvis ikke begrenset til studier av tekster sett som løsrevne 

studieobjekter, men også vurderinger av den kontekst de er skrevet og publisert i, hvilke 

formål de har og i hvilken grad de har noen påvirkningskraft (Thagaard, 2009). I oppgaven er 

det gjort preliminære dokumentanalyser av dokumenter som kan deles i tre kategorier: 

Invitasjon til plan- og idekonkurranse, presentasjoner av vinnerbidrag til konkurransen og 

juryens begrunnelse. Denne dokumentanalysen danner bakgrunnen for intervjuguiden.  

 I tillegg har det blitt gjort semiotisk analyser av utvalgte visualiseringer som er brukt i 

vinnerbidragenes presentasjoner, såkalte renderinger. Hensikten med disse analysene har 

vært å vise hvordan representasjoner kan tenkes å appellere til en gruppe mennesker med et 

visst habitus, på bekostning av andre grupper. Denne analysen tar utgangspunkt i Roland 

Barthes’ semiotikk, som kan sies å både være et teoretisk rammeverk og et metodisk 

analyseverktøy. Barthes’ semiotikk beskriver mytologier som en form for språk som kan ha 
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ideologisk og kommersiell påvirkningskraft på samfunnet og individer (Barthes, 1999). Han 

beskriver hvordan disse opptrer og hvordan de leses i det daglige av publikum. I dette 

perspektivet er Mytologier for teori å regne. Samtidig gir Barthes en til dels metodisk 

forklaring til hvordan man kan foreta en nærlesning av mytologisk tekst og dekonstruere dens 

ulike bestanddeler. I dette perspektivet er mytologier et metodisk verktøy, en framgangsmåte 

for analyse (Barthes, 1999). Gitt kompleksiteten i denne tilnærmingen gir det lite mening å 

redegjøre for det metodologiske potensialet i Barthes’ semiotikk uten å først redegjøre for 

hva den innebærer teoretisk. Dette er gjort i teorikapittelet.  

 

3.4 Kvalitative dybdeintervjuer 

Intervjuene foregikk i perioden november 2015 - februar 2016. Tre av intervjuene ble gjort 

via skype, og de øvrige ansikt til ansikt i Osloområdet på informantenes respektive 

arbeidsplasser. Intervjuene hadde en halvstrukturert form. I halvstrukturerte intervjuer er det 

forberedt noen faste spørsmål som følger en planlagt rekkefølge. Samtidig har denne 

intervjuformen en fleksibilitet som tillater at man bytter om på rekkefølgen, dersom 

situasjonen skulle kalle på det. Oppfølgingsspørsmål, eller prober, kan gi informantene 

anledning til å komme med utfyllende informasjon (Thagaard, 2009). Halvstrukturerte 

intervjuer har også den fordelen at de tillater digresjoner og avsporinger fra intervjuguiden, 

hvilket kan bidra til verdifulle innsikter. Som en metafor på det halvstrukturerte intervjuet, 

kan man se for seg at man går tur langs en sti i skogen. Stien er et bilde på intervjuguiden. 

Vandringen er et bilde på samtalen. Idet et spørsmål stilles, kan man se for seg at informanten 

beveger seg utenfor stien og trekker samtalen vekk fra den. Intervjueren kan følge 

informanten vekk fra stien, så lenge de kommer seg tilbake. Dernest kan man gå videre til 

neste tema. Dette kan være et nyttig indre bilde å ha i løpet av intervjuet, så man ikke føler at 

man mister kontroll over samtalen, til tross for store avsporinger. Noe er kan være 

utenomsnakk, noe er relevant for problemstillingen.  

 Spørsmålene var organisert som temaer, med et sentralt spørsmål som ble stilt ganske 

likt til de ulike informantene. Under hvert sentrale spørsmål var det notert stikkord som var 

ment som støttespørsmål dersom ikke informanten forsto spørsmålet eller av andre grunner 

ikke svarte på det. I forkant av intervjuene ble det utført testintervjuer med andre 

profesjonelle innenfor samme fagfelt. Dette var til stor hjelp for utvikling av spørsmål, 

avklaring av fagterminologi, mv. Intervjuguiden utviklet seg litt og litt, fra intervju til 

intervju, med små justeringer på ordlyden for at spørsmålene skulle bli klarere.  
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3.4.1 Intervjusituasjonen  

Det ble gjort lydopptak av intervjuene. Tre av intervjuene foregikk over Skype. Informantene 

var alle imøtekommende, velvillige og stort sett lette å få i tale. Åpne spørsmål om hva som 

menes med begrepene sted og stedsidentitet kom tidlig i intervjuet. Dette er spørsmål som det 

kan være svært vanskelig å svare på, og som i noen grad viste seg å ligge utenfor det 

informantene reflekterer over til daglig. I visse tilfeller utløste disse spørsmålene til dels 

famlende svar, der informantene resonnerte seg fram til hva de egentlig mente. Informantenes 

forklaringer på disse definisjonene ble oppsummert for å unngå misforståelser.  

I en sosial og interrelasjonell situasjon som et kvalitativ intervju, bruker forskeren sine egne 

sosiale ferdigheter og erfaringer som instrument for å oppnå kunnskapsproduksjon. Faglig 

kunnskap er ikke nok til å føre en samtale, man må også erkjenne at det er to eller flere 

mennesker som må forstå hverandre og ha tillit til hverandre (Thagaard, 2009). Undertegnede 

har fra tidligere virke som journalist heldige erfaringer med å vise seg som menneskelig, ikke 

legge skjul på nervøsitet og feil og gjerne komme med egne synspunkter på temaet som 

diskuteres. Man viser seg dermed som et individ og ikke bare som en passiv samler av 

uttalelser. Dette kan få intervjuobjekter til å bli mindre defensive og ta større sjanser i 

uttalelsene sine. Det er en strategi for å oppnå en større produksjon av informasjon og for å 

gjøre intervjuet til en positiv opplevelse for begge parter. Det er en balansegang mellom å 

være til stede i samtalen og å stille så ledende spørsmål at intervjueren risikerer å legge sine 

egne meninger i munnen på informanten. I tråd med dette ble spørsmål knyttet til 

forskningsspørsmål 4 om hvem man planlegger for i Hovinbyen satt fram i form av en rekke 

påstander eller forslag fra intervjueren om at konkurransebidragene uttrykte sammenfallende 

smakspreferanser, og at disse kunne knyttes til verdisett og normer som til en viss grad er 

felles for en hvit, norsktalende middelklasse, og videre at dette kunne virke ekskluderende på 

andre grupper. Dette temaet kan tenkes å bli oppfattet som kontroversielt, og ble dermed tatt 

opp på et tidspunkt i intervjuet da det var etablert en viss tillit mellom informant og 

intervjuer. Hensikten med dette var å oppnå temperatur i samtalen og få en reaksjon på 

påstandene. Denne strategien virket med vekslende hell. Noen var enige, andre ble defensive 

på vegne av sin egen yrkesgruppe. Alle uttalte seg imidlertid tydelig om temaet.  

 

Visuelle støttemidler 
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Ved å bruke visuelle representasjoner, som foto eller illustrasjoner (photo elicitation), som 

støtte i intervjuer, kan man oppnå fyldigere informasjon og helt andre innsikter enn man ville 

ha gjort dersom man begrenser spørsmålene kun til ord. Dette kan bidra til at informanten 

sier ting som kan kaste lys over sosiale fenomener på en annen og friere måte enn ved verbalt 

språk (Rose, 2007). Gitt at de fleste informantene er arkitekter, som i noen grad er en 

yrkesgruppe med spesifikt visuell og formmessig kompetanse, ble visuelle støttemidler brukt 

i intervjuene. Dette var særlig nyttig i intervjuer med bidragsyterne til konkurransen. Ved å se 

printer av sine egne og andres bidrag til konkurransen, var det lettere å snakke poengtert om 

visse aspekter. Det å se på bilder og diskutere dem er også en situasjon en arkitekt kan tenkes 

å være komfortabel med, og situasjonen bidro dermed til å etablere en viss trygghet. Det å ha 

noe å feste blikket på, gjør også at partene kan ta en pause fra å ha øyenkontakt med 

hverandre. I tillegg hadde dette funksjonen av en anerkjennende gest overfor informantene, at 

undertegnede hadde tatt seg bryet med å printe ut, studere og ta med til intervjuet noe som er 

deres åndsverk og som de har anstrengt seg for å lage. Utskriftene ble også brukt som 

sporadisk skisseblokk under enkelte av intervjuene. Dette var ment som et støttemiddel for å 

visualisere ulike perspektiver på stedsidentitet, diskutere for eksempel Hovinbyens 

yttergrenser, o.a.  

 

Eksempel på visuelt støttemiddel under intervjuet. Her diskuteres randsonene i Hovinbyen som arena for 

dannelse av stedsidentitet. Blyantstreker av intervjuer, tusjstreker av informant. Dokumentasjonsfoto. 
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3.4.2 Analytisk strategi 

Abduktiv kvalitativ forskning skiller seg fra induktiv forskning ved at den framhever det 

dialektiske forholdet mellom teori og empiri. Til forskjell fra induktiv forskning, tar gjerne 

abduktiv forskning utgangspunkt i hypoteser eller støttehypoteser. Abduksjon inntar dermed 

en mellomposisjon mellom induktiv og deduktiv forskning. Dette innebærer at forskerens 

teoretiske forankring gir føringer for hvordan dataene blir tolket (Thagaard, 2009, s. 193-

194). Abduktiv metode har en stor grad av fleksibilitet. Et visst teoretisk grunnlag danner 

grunnlaget for empiriske undersøkelser. I det videre analytiske arbeidet kan man hente inn ny 

teori for å kontekstualisere det empiriske grunnlaget og plassere det i et teoretisk rammeverk. 

Dette kan også gi et utgangspunkt for å utvikle eller teste eksisterende teori. Den abduktive 

tilnærmingen innebærer at empirien kan organiseres med støtte i stadig nye teoretiske 

perspektiver. Man kan dermed ivareta en følsomhet for det empiriske grunnlaget, samtidig 

som man empirien blir stadig tydeligere forankret i teoretiske forklaringsmodeller (Thagaard, 

2009). Denne metodologiske fleksibiliteten har satt premissene for det analytiske arbeidet.  

Hva som menes med analyse er et definisjonsspørsmål. I en viss forstand starter det 

analytiske arbeidet allerede idet man orienterer seg empirisk og teoretisk. I dette 

masterprosjektet har denne tidlige orienteringsprosessen dannet grunnlaget for utvikling av 

problemstillingen Problemstillingen der videre delt opp i, eller utdypet i form av  

forskningsspørsmål, som danner grunnlag for støttehypoteser. På denne bakgrunnen ble 

spørsmålene til intervjuguiden utformet, som en viktig ramme for det empiriske arbeidet.  

Kodingen av intervjuene har foregått i flere nivåer: først gjennom sporadisk 

notatskriving umiddelbart etter intervjuene. Deretter ved å transkribere intervjuene i 

dataprogrammet Hypertranscribe og utheve utsagn og passasjer som framsto som særs 

relevante eller sitatvennlige. Kodeprogrammet NVivo ble forsøkt som verktøy for å danne 

analytiske kategorier. Dette viste seg raskt overflødig, da det viste seg at kategoriene i høy 

grad var gitt av strukturen i intervjuguiden, og at det ikke var noe egentlig avvik mellom 

kategorier som kunne dannes ut fra empiriske grunnlaget og de som allerede fantes i 

intervjuguiden. Dette sammenfallet kan trolig forklares med informantenes evne og vilje til å 

tale for seg. Alle informantene ble intervjuet i kraft av deres arkitekt- og planfaglige 

yrkesroller. Det ligger i disse yrkenes natur å framstille representasjoner. Dette ser ut til å 

innebære en evne til reflektere verbalt og skriftlig rundt det man jobber med. Intervjuene 
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fortonet seg dermed svært saklige og strukturerte. Informantene svarte stort sett på det de ble 

spurt om og ga inntrykk av å bestrebe seg på å gi faglig funderte svar. Det går en ganske rett 

linje fra forskningsspørsmålene og fram til ferdig analyserte kategorier. Dette gjør for så vidt 

det analytiske arbeidet enkelt, da det ikke er nødvendig å etablere nye kategorier og forholde 

seg til dem. Dette kan tyde på at strukturen i intervjuguiden var for rigid og i for liten grad 

innbød til åpenhet. 

Imidlertid har det vært nødvendig å justere forskningsspørsmålene ut fra de empiriske 

og analytiske funnene. Dette ble tydelig i det videre analytiske arbeidet. Innen 

hermeneutikken beskrives det at fortolkning kan gjøres i forskjellige grader. Fortolkning i 

første grad innebærer at forskeren fortolker noe som utspiller seg uten den hensikt å 

informere forskeren. Fortolkning av andre grad innebærer at forskeren fortolker noe som 

allerede er fortolket, for eksempel av en informant. Dette innebærer dermed en dobbelt 

hermeneutikk. «Tykke» beskrivelser innebærer at forskeren bestreber seg på å forstå hvilken 

mening som ligger i utsagn og handlinger, og ikke bare de bokstavelige eller entydig 

observerbare. Fortolkning av tredje grad innebærer at forskeren gjør fortolkninger av ytringer 

eller handlinger som søker å avdekke deres underliggende eller skjulte mening (Thagaard, 

2009, s. 40-41). Det videre arbeidet var en prosess der det empiriske grunnlaget ble analysert 

med en dobbelt hermeneutikk. Et eksempel er hvordan en informant svarte på spørsmålet om 

hva stedsidentitet egentlig er. Svaret er en fortolkning fra informantens side. Forskerens 

teoretiske fortolkning av dette er en dobbelt hermeneutikk.  

Det analytiske arbeidet har hatt implikasjoner for justeringer av 

forskningsspørsmålene, og også ført til at et forskningsspørsmål som fortonet seg som 

sentralt i en tidlig fase av prosjektet, ble tatt vekk. Konkret dreide dette seg om hvordan 

arkitektkonkurranser som prosess generelt kan tenkes å påvirke innholdet i det arkitekter 

produserer. Dette spørsmålet var for uklart formulert, det ble framsatt på famlende vis og 

førte ikke til innsikter av verdi.  

Analysen er presentert i fire kapitler, ett for hvert forskningsspørsmål. Disse 

analysekapitlene inneholder oppsummeringer av midlertidige funn og betraktinger. Disse 

sammenfattes i eget kapittel for konklusjoner.   

 

3.4.3 Etiske betraktninger 

Det er viktig prinsipp at deltakelse i forskningsprosjekter ikke medfører problemer eller 

ubehag for informantene. Dette masterprosjektet er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig 
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datatjeneste (NSD), og følgelig pålagt å følge prinsippet om informert samtykke. Dette 

prinsippet innebærer at informantene er informert om hensikten med at akkurat de deltar og i 

grove trekk hva som er hensikten med forskningen, at det er valgfritt å delta og at de kan 

trekke seg fra deltakelse (Thagaard, 2009). Dette prinsippet er forsøkt etterfulgt etter beste 

evne. Samtlige informanter har signert erklæring om informert samtykke. Problemstillingens 

karakter er av en slik art at informantene uttaler seg om forhold som berører deres 

profesjonelle liv, og ikke deres privatliv. Imidlertid uttaler de seg tidvis ganske fritt og til dels 

kritisk til aspekter ved plan- og idekonkurransen. Dette kan tenkes å føre til ubehag for 

informanter dersom det leses av andre i samme fagområde som kjenner informantenes 

personlige og profesjonelle identitet i et oversiktlig miljø. Informantene er dermed 

anonymisert. Det er dermed lite sannsynlig at deres uttalelser skal kunne spores tilbake til 

dem.  

Anonymitet er ikke begrenset til å utelate navn eller stillingsbeskrivelser, men også 

referanser til egen arbeidssituasjon eller gjengivelse av kunnskap som bare kan tenkes å 

innehas av bestemte personer (Thagaard, 2009, s. 225). Gitt at utvalget kan knyttes til 

bestemte foretak og offentlige instanser, har dette vist seg utfordrende Informantene har fått 

anledning til sitatsjekk i de tilfellene de har ønsket det. Dette var av større viktighet enn først 

antatt. En av informantene mente at det var mulig å bli identifisert på bakgrunn av uttalelser. 

For å unngå dette, måtte betydelige deler av den aktuelle teksten dermed omarbeides. På 

tidspunktet for denne utvekslingen hadde den aktuelle informanten ennå ikke signert 

erklæringen om informert samtykke. Dette var en tilfeldighet og skyldtes en forglemmelse. 

Informanten sa seg ikke villig til å signere før teksten var bearbeidet og anonymiteten var 

sikret. Dette var en pussig situasjon preget både av mistillit og gemyttlighet. Den signerte 

erklæringen om informert samtykke ble holdt tilbake og ikke frigitt før de nødvendige 

endringene i teksten var utført. Men dersom mistilliten hadde vært graverende, kunne 

informanten enkelt ha trukket sine uttalelser. Dette løste seg i løpet av noen dager med 

korrespondanse fram og tilbake. Informanten uttrykte velvilje overfor prosjektet. Det innebar 

bryderi for informanten og stress for undertegnede. Det førte også til et visst tap av 

informasjon. En annen informant ytret at det var viktig med sitatsjekk etter å ha mottatt sine 

uttalelser til gjennomlesning. Informanten har imidlertid ikke latt høre fra seg etter gjentatte 

purringer. Det antas dermed at informanten ikke har innsigelser.  
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3.4.4 Validitet, reliabilitet og overførbarhet 

Krav om reliabilitet i forskning skriver seg fra en kvantitativ, positivistisk tradisjon. Idealet er 

at en studie med en høy grad av reliabilitet, vil kunne oppnå de samme forskningsresultater 

dersom den samme framgangsmåten benyttes. Reliabilitet er dermed i sammenheng med 

kvantitativ forskning knyttet til repliserbarhet (Thagaard, 2009). Nøytralitet er et ideal for 

kvantitativ forskningsmetode, men nær sagt en umulighet i kvalitative forskningsopplegg, da 

disse nødvendigvis vil ha et aspekt av subjektiv fortolkning. Generelt for kvalitativ og 

kvantitativ forskning kan man si at reliabilitet er et uttrykk for hvorvidt en studie framstår 

som troverdig og tillitvekkende. Reliabilitet i kvalitative studier kan oppnås ved at forskeren 

argumenterer for forskningens troverdighet ved å redegjøre for de ulike fasene i 

forskningsprosjektet (Thagaard, 2009). Reliabiliteten en studie er dermed avhengig av 

forskerens evne til å formidle hvordan prosessen har forløpt og til å reflektere kritisk rundt 

dette. Det er et mål for dette metodekapittelet å redegjøre for de ulike fasene i prosjektet på 

en klar måte, uten å legge skjul på svakheter og mangler.  

Man kan illustrere en vesensforskjell på validitet og reliabilitet med en tenkt studie 

som har et eksperimentelt design. La oss se for oss en studie som undersøker alkoholinntak 

som medvirkende årsak til voldelig oppførsel. I eksperimentelle studier er det mulig å 

kontrollere for en rekke forhold som sees som relevante: forskningsdeltakerens 

alkoholpromille til enhver tid, blodsukkernivå, tidligere historie med voldsbruk, osv. 

Imidlertid viser eksperimentet at ingen av forskningsdeltakerne gjør det minste tegn til å bli 

voldelige, selv med svært høy promille. Funnet blir dermed at alkohol ikke er en 

medvirkende årsak til voldelig atferd. Dette funnet stemmer dårlig overens med deskriptiv 

statistikk, som viser en klar korrelasjon mellom alkoholinntak og voldsbruk. Eksperimentet 

har en høy grad av reliabilitet, men i dette tilfellet går reliabiliteten på bekostning av 

validiteten; man lykkes ikke i å måle det man forsøker å måle. 

Validitet innebærer om hvorvidt funnene og resultatene i forskningen kan sies å 

stemme overens med virkeligheten (Thagaard, 2009). Kvalitative forskningsopplegg som 

søker å komme forbi beskrivelser som er rent deskriptive, vil analysen ha som mål å komme 

fortolkningsmessige resultater. I den grad fortolkningene har gyldighet sett i forhold til den 

virkeligheten en forsøker å si noe om, har studien validitet. Intern validitet beskriver 

gyldigheten av fortolkninger innenfor rammene av en enkelt studie. Ekstern validitet 

beskriver hvorvidt fortolkningene har gyldighet også i andre sammenhenger (Thagaard, 

2009). 
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Overførbarhet er knyttet til denne forståelsen av ekstern validitet. (Thagaard, 2009) 

Overførbarhet vil ha sammenheng med i hvilken grad andre fagpersoner med kjennskap til 

den samme type forskning og teoretisk rammeverk vil gjenkjenne de fortolkninger som ligger 

til grunn. Denne gjenkjennelsen bør kunne bidra til en utvikling av de kompetente leserens 

eksisterende forståelse av forskningsområdet. Casestudier som denne er begrenset til 

empirisk avgrensede enheter. For at en slik studie skal kunne ha overførbar ekstern validitet, 

bør den kunne bidra med innsikter som peker utover denne avgrensede enheten, og også kaste 

lys over andre tilsvarende empiriske enheter. Dette kan også betegnes som analytisk 

overførbarhet (Thagaard, 2009).  

 



 20 

4 Teori 
Teorikapittelet redegjør for de ulike teoretiske perspektivene som brukes i oppgaven.  

Oppgavens forskningsobjekt er begrepsbruk, representasjoner og sosiale relasjoner. Det er 

derfor en hovedvekt av sosialkonstruktivistisk og relasjonell teori. Det er redegjort for ulike 

perspektiver på sted og stedsidentitet. Hovedsakelig er dette sosialkonstruktivistiske 

perspektiver. I tillegg redegjøres det for teori med et politisk-økonomisk og til dels 

strukturalistisk utgangspunkt, som er nyttige som et analytisk rammeverk for økonomiske 

globaliseringsprosesser, samt ikke-representasjonell teori, som bl.a. teoretiserer forholdet 

mellom bevissthet, kunnskap og materielle bymiljøer. Hensikten med teorikapittelet er å ha 

forklaringsmodeller til bruk i analysen. Det er en pragmatisk holdning som ligger til grunn 

for utvalget av teori. I tillegg tjener det til å redegjøre for oppgavens epistemologiske 

standpunkt: All mening er sosialt konstruert. 

4.1 Hverdagen og språket: spennet mellom realissimum 

og representasjonene 

En sosialkonstruktivistisk tilnærming bør innebære et visst teoretisk rammeverk for analyse 

av hvordan subjektet forholder seg til objekter. Subjektets bevissthet spiller en vesentlig rolle 

i dette forholdet (Berger, 1966, s. 34). Bevissthet har som egenskap at den alltid er 

intensjonell. Den er alltid rettet mot noe, enten det er noe som befinner seg i den fysiske 

verden, utenfor oss selv, eller om det opptrer som et element i en indre, subjektiv virkelighet. 

Det lar seg vanskelig gjøre, om overhodet, å isolere bevisstheten fra det den er bevisst på. 

Objekter framtrer for bevisstheten som bestanddeler i ulike sfærer av virkelighet. En kategori 

av objekter vil påkalle en forskjellig form for oppmerksomhet fra en annen, man vil for 

eksempel ha en annen form for oppmerksomhet rettet mot en rutinemessig hverdagslig 

aktivitet i det man utfører den enn man vil ha mot et minne av en smertefull opplevelse eller 

en drøm man har hatt. Man har dermed et syn på verden som tilsier at den består av flere 

virkeligheter. Og én form for virkelighet kan sies å ha en spesiell forrang i vår sortering av de 

ulike virkeligheter, nemlig hverdagslivet. Det å være våkent til stede i sitt eget liv, sees på 

som en selvinnlysende, normal og naturlig tilstand. Denne tilstanden øver et trykk på 

bevisstheten med en større intensitet enn andre tilstander (Berger, 1966, s. 34-35).  



 21 

Hverdagslivet framstår som at det har en viss orden. De ulike fenomener er arrangert i 

visse mønstre som tilsynelatende har kommet på plass forut for og uavhengig av ens 

forståelse av dem. Virkeligheten framstår som ferdig objektivisert idet man går igjennom 

hverdagen. Objektene har fått sin rolle allerede forut for persepsjonen av dem. Språket spiller 

her en instrumentell rolle. Språket bidrar kontinuerlig med de objektiviseringer som er 

nødvendige for å etablere en viss opplevd orden, der objektene har en fornuftig plass og til 

sammen konstituerer mening i hverdagen. Språket markerer koordinerer ens liv i samfunnet 

og fyller dette livet med meningsfylte objekter. Hverdagslivets virkelighetsorientering er 

orientert omkring kroppens «her» og tidens «nå», det såkalte realissimum for bevisstheten. 

Opplevd hverdagsliv er dermed organisert romlig og temporalt (Berger, 1966, s. 36). 

Imidlertid har man en tendens til å strekke seg utenfor rammene av dette realissimum. Her 

kan man observere at mange av de objekter som man støter på til daglig er ladet med andre 

individers subjektive intensjoner (Berger, 1966, s. 50). Dette kan sees som en drivende kraft i 

produksjonen av tegn. Alle tegn er nødvendigvis organisert i systemer. Tegn og tegnsystemer 

er objektiviseringer som har evnen til å løsrive seg fra realissimum. Språk er det viktigste 

tegnsystem i menneskets historie. Menneskets evne til talespråk er medfødt, i den forstand at 

anatomien gjør det mulig å i første omgang forme vokale lyder og i andre omgang høre dem. 

Språk har sitt utspring i ansikt til ansikt-situasjoner, men har potensial til å løsrive seg fra 

disse. Dette kan forklares med at språk ikke er begrenset til å uttrykke subjektive 

oppfatninger av her og nå. Språk har en kompleksitet og potensial for variasjon som er 

enormt, og som setter oss i stand til å uttrykke opplevelser individet aldri verken har opplevet 

eller vil oppleve. Dermed har språket kapasitet til å tjene som et objektivt reservoar av 

akkumulasjoner av mening som kan lagres og brukes over tid og videreføres til kommende 

generasjoner (Berger, 1966, s. 54).  

Språket brukes forskjellig avhengig av hvilken situasjon det brukes i. Språket forener de 

ulike situasjoner gjennom sin kapasitet til å løsrive seg fra realissimum og integrerer dem til 

et større hele. Som et resultat av denne kapasiteten til å transcendere de ulike lag av 

virkeligheten, får man en mental forestilling en tilstedeværelse av ting som er romlig, 

temporalt og sosialt atskilt fra det som foregår i øyeblikket. Videre kan språket løsrive seg fra 

hverdagslivet som sådan, og referere til ytterkanter av det meningsfylte eller diskrete, fiktive 

sfærer av virkelighet. Eksempelvis kan drømmer framstå som betydningsfulle når man 

reflekterer over dem i våken tilstand. Idet en drøm gir mening i etterkant, overskrider språket 

skillet mellom drøm og virkelighet. Drømmen er opprinnelig lokalisert i en drømmeverden, 

men refererer til de våkne virkeligheten (Berger, 1966, s. 54-55.) Enhver sammensetning av 
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tegn som overskrider sfærer av virkelighet, kan dermed forstås som et symbol. Idet symboler 

blir systematisert lingvistisk, kan man nå et maksimalt nivå av løsrivelse fra realissimum, og 

språket beveger seg inn i områder som per definisjon ikke er tilgjengelig i opplevelsen av 

hverdagslivet. Religion, filosofi, kunst og vitenskap er de mest framtredende symbolske 

systemer av denne typen. Til tross for denne ekstreme graden av løsrivelse som kjennetegner 

disse systemene, kan de likevel ha en betydelig påvirkningskraft på hverdagslivet. Ikke bare 

har språket evnen til å konstruere symboler som er abstrahert fra hverdagslivet, men også til å 

bringe dem tilbake og framtre som tegn som på virkelige elementer med objektive 

betydninger i hverdagslivet. Symbolikk og symbolske systemer blir dermed essensielle 

konstituerende bestanddeler i hverdagens realissimum og i en alminnelig oppfatning av hva 

som er virkelig. Språket bygger opp semantiske felt som består av tegn og symboler som blir 

kontinuerlig omskrevet. Disse feltene er i større eller mindre grad løsrevet fra hverdagslivet 

(Berger, 1966, s. 55).  

4.2 Strategier for å betegne habitus 

Forskningsspørsmål 4 har som mål å undersøke hva slags stedsidentitet man ønsker å 

planlegge for gjennom plan- og idekonkurransen. Det er dermed hensiktsmessig å undersøke 

om de fire vinnerbidragene kan sies å henvende seg til hele befolkningen, eller om de søker å 

appellere til visse grupper, og som en konsekvens virke ekskluderende på andre grupper. Om 

dette skulle vise seg å være tilfelle, er det verdt å nevne at det ligger ikke noen formodning 

om at dette skulle være tilsiktet fra bidragsyterne.   

For å oppnå innsikt i dette, er det nødvendig å ha et teoretisk perspektiv som er egnet 

til å forklare hvilke mekanismer som er i sving når det skapes slike skillelinjer mellom ulike 

grupper i samfunnet. Oppgaven vil her kople sammen to ulike teoretiske tilnærminger: Pierre 

Bourdieus teori om habitus og Roland Barthes’ system for tolkning av konnotasjoner (the 

second order signification). 

Habitusbegrepet er egnet til å beskrive hvordan ulike grupper i befolkningen ser ut til 

å ha en tendens til å samle seg om preferanser og verdier. I første omgang vil oppgaven 

redegjøre for Habitusbegrepet slik det er forklart av Bourdieu, og videre hvordan det kobles 

til stedsbegrepet i en samfunnsgeografisk forstand av Leach (2002). Habitusbegrepet kan her 

forstås som en tilnærming til å belyse de sosiale sider ved plan- og arkitekturfagets praksiser. 

For å belyse prosesser som oppleves som naturlige eller selvfølgelige disposisjoner for de 

aktuelle aktørene, deres habitus, brukes her semiotikk. 
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Gjennom semiotisk analyse kan man koble de ulike visuelle tegn og språklige ytringer 

som framstår som meningsbærende i utlysningsteksten, de fire vinnerbidragene og juryens 

begrunnelse til visse smakspreferanser og delte verdier. Dette vil kunne gi grunnlag for en 

analyse av visse markører for et delt habitus som kommer til uttrykk gjennom plan- og 

idekonkurransen. I den grad det planlegges for en stedsidentitet gjennom konkurransen, vil 

denne stedsidentiteten bære i seg meningsbærende elementer av dette habitus.  

 

4.3 Kapital, felt, habitus og klasser 

Bourdieu anser at det finnes teoretiske klasser av mennesker. Disse klassene opererer i det 

sosiale rommet. Dette bør forstås som konstruerte størrelser, der agenters tilhørighet til de 

ulike klasser kan predikere hvilke valg de gjør og hvilke preferanser de har er i samsvar med 

hvor de befinner seg i det sosiale rommet. Ved å identifisere hvilke agenter som opererer i 

hvilke klasser, kan man dermed i noen grad gjøre antakelser om hvilke agenter som i det hele 

tatt vil møte hverandre fysisk og videre om de vil komme overens (Bourdieu, 1995, s. 39). 

Det sosiale rommet er delt inn i ulike felt (Slaatta, 2002, s. 98), og feltene struktureres ut fra 

differensieringsprinsipper, eller sammenfall i andeler av kulturell, økonomisk, symbolsk og 

sosial kapital. Felt er gjerne forbundet med fagområder. Bourdieu viser en særlig interesse for 

kunstneriske virksomheter, da framgang og vellykkethet innen disse virksomhetene gjerne 

ikke primært måles i økonomisk kapital, men i kulturell kapital. Forskjellen mellom de to 

ulike typene av kapital blir dermed tydelig her. Kulturell kapital forstås her som en ressurs 

bestående av kunnskap, preferanser og innsikt i kulturelle og kunstneriske uttrykk og 

salgsobjekter. Distinksjonen han refererer til innebærer at gjenstander og uttrykk også har en 

ikke-økonomisk verdi som er målbar, og som er forskjellig fra andre gjenstander og uttrykk. 

Dette illustreres i et eksempel fra hans egen samtid, 1970-tallets Frankrike, der en 

universitetslærer har mye kulturell kapital, men lite økonomisk kapital, mens en (industri-

)arbeidsgiver har mye økonomisk kapital, men lite kulturell kapital (Bourdieu, s. 34). Det er 

imidlertid en nær sammenheng mellom de ulike former for kapital. Alle praksiser, også de 

som gir seg ut for å ikke ha økonomiske interesser er sammenfiltret med økonomiske 

praksiser som har maksimering av materiell eller symbolsk profitt som mål. Kulturell og 

symbolsk kapital tjener til å legitimenere og reprodusere eksisterende økonomiske strukturer i 

samfunnet (Meenakshi et al., 2013, s. 165).  

Virkeligheten er ifølge Bourdieu relasjonell, og agenter og grupper befinner seg i en 

stadig konflikt om bedre posisjon i det sosiale rommet. Agenter og grupper av agenter 
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fordeler seg i det sosiale rommet i henhold til deres ulike tilganger på økonomisk og sosial 

kapital. Sammenfall i tilgang til økonomisk og kulturell kapital betegnes som homologier. 

Disse homologiene går på tvers av de ulike felt. En konsekvens av dette er at en agent eller 

gruppe innenfor et visst felt deler de samme disposisjoner med en agent eller gruppe i et 

annet felt, så lenge de har den samme tilgang på kulturell og økonomisk kapital (Slaatta, 

2002, s. 110-111).   

 Disse disposisjonene betegnes som habitus. Den enkeltes habitus frambringes av 

sosial betinging, i høy grad fra ens egen oppvekst, og også senere i dannelsen (Bourdieu, s. 

34). Til enhver klasse av posisjoner finner man en tilsvarende type habitus som er forbundet 

med de samme betingelser. De ulike former for habitus og den oppførsel som kommer som 

en følge av den, har en tilsvarende systematisk helhet av ressurser som er forbundet med 

hverandre gjennom et stilmessig slektskap (Bourdieu, s. 36). Habitusbegrepet har dermed 

bl.a. som funksjon å redegjøre for dette stilmessige slektskapet og viser hvordan det forbinder 

de ulike aktører og grupper i de respektive klasseposisjoner. Det er et forenende og 

genererende prinsipp som tilkjennegir hvilke indre og relasjonelle kjennetegn som kommer til 

uttrykk, og hvordan disse uttrykkene kommer sammen til et helhetlig uttrykk for personlig 

livsstil, altså hvilke valg man tar mht. goder, politisk orientering, virksomheter og folk man 

omgås og har tillit til. Innen ulike former for habitus skapes det forskjeller, distinksjoner, 

mellom god og dårlig smak, det fine og det tarvelige. Vurderingene av et gitt fenomen vil her 

bli oppfattet forskjellig ut fra hvilket habitus man har. To agenter med forskjellig habitus vil 

dermed oppfatte det samme fenomenet på forskjellige vis – det som er snobbete eller tåpelig 

for den ene, er aktverdig og godt for den andre (Bourdieu, s. 36-37).  

Disse prinsippene for hvordan man oppfatter verden omkring seg blir dermed 

symbolske forskjeller. Forskjellene i måten man bruker symbolene på fungerer som tegn, 

som hver for seg kan betraktes som fonemer, og som til sammen utgjør et språk. Selve måten 

å bruke tegnene på betegner agentenes posisjon og tilhørighet til de ulike posisjoner 

(Bourdieu, s. 36-37).  

Det eksisterer hierarkier av kunstarter, som igjen er hierarkisk inndelt i genre, skoler 

og epoker. Disse hierarkiene svarer til et sosialt hierarki av forbrukere og utøvere. Det legges 

her fram et til dels deterministisk syn, der de sanseopplevelser man har med seg fra barnsben 

er de som legger grunnlaget for hvorvidt en aktørs habitus er naturlig og selvfølgelig, eller 

om det er noe man anstrenger seg for i en streben etter mer kulturell kapital. Betydningen av 

sosial bakgrunn er størst innenfor avantgarde-kultur og frie uttrykk (Bourdieu, 1995, s. 45). 

Smak og uttrykksform er dermed en god markør for klasse. Smaken klassifiserer tilgjengelig 
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kultur, samtidig som smak klassifiserer de ulike subjekter idet de klassifiserer (Bourdieu, 

1995, s. 45).  

 

4.4 Mytologier 

Det sosialkonstruktivistiske perspektivet brukes her som en strategi for å avdekke sosial 

produksjon av mening gjennom språket. Språk kan i tillegg til skrevne og uttalte ord 

innbefatte bilder, grafikk og andre meningsbærende ytringer. Språk er ikke begrenset til ord, 

men til bilder eller andre modaliteter. De ulike språklige bestanddelene utgjør 

representasjoner, dvs. at de refererer til mennesker, hendelser eller objekter i den materielle 

eller idemessige verden. Et tegn står alltid for noe annet enn seg selv. Bruk av 

representasjoner er den mest fremtredende forutsetning for all kommunikasjon (Hall, 1997, s. 

24-25). Lingvisten Ferdinand de Saussure gir en formal beskrivelse av forholdet mellom 

representasjoner og det de refererer til i sin semiotiske modell. Denne modellen beskriver 

språket som et system av tegn. Langue er den dypere strukturen i språket slik det eksisterer, 

reglene for hvordan det brukes, mens parole er språket idet det er i bruk. Sentralt for 

modellen er beskrivelsen av tegnet. Et tegn er det som binder sammen den mentale 

forestillingen, signifikatet, og uttrykket for denne forestillingen, signifikantet. Forbindelsen 

mellom signifikat og signifikant er i de aller fleste tilfeller arbitrær. Forbindelsen mellom 

dem er ikke gitt på forhånd, og den er heller ikke fiksert. Tegnene får sin mening gjennom 

koding, og kodingen er en sosial prosess. Et eksempel på dette er at man har vidt forskjellige 

ord for dyret «ku» på engelsk og fransk, «vache» og «cow». Den mentale forestillingen om 

en ku kan antas å være ganske lik på de to språkene, men signifikantet, og dermed også 

tegnet, forskjellig. På samme vis kan det tenkes at betydningen av farger i trafikklys har blitt 

slik den har blitt gjennom en lang rekke sosiale hendelser. Fargen rødt er signifikant og har 

blitt kodet til et bestemt signifikat, nemlig «stopp!» Fargen rødt har antakelig ikke noen 

iboende egenskap som skulle tilsi at det betyr «stopp!» Denne forbindelsen er tilfeldig. 

Imidlertid har fargen rødt den iboende egenskapen at den er forskjellig fra fargen grønn. Det 

er denne type forskjeller mellom de ulike tegn som gjør det mulig å kommunisere. Også 

slektskapet mellom tegn er vesentlig for deres betydning. For eksempel gir tegnet «mor» lite 

mening uten tilgjengelige tegn for «barn», «far», mv. (Hall, 1997, s. 31). 

de Saussure anser at tegnene kun har mening idet de blir brukt. Forholdet mellom signifikat 

og signifikant er et resultat av systematisk organisering av sosiale konvensjoner. All mening 

produseres dermed innenfor rammene av en gitt historisk eller kulturell sammenheng. All 
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mening er i kontinuerlig endring og blir aldri endelig fiksert. Da det er de ulike historiske 

kontekstene som gir tegnene sin mening, kan man forutsette at all kommunikasjon 

nødvendigvis vil innebære en viss mangel på presisjon. Dette forklares delvis med at koding 

mellom signifikat og signifikant er en konstruktiv prosess, og at premissene for disse 

prosessene endrer seg som en følge av historiske endringer, hvor små de enn er (Hall, 1997, 

s. 32-33). 

Roland Barthes utvikler de Saussures semiotiske lingvistikk til et semiotisk system for 

å analysere den videre betydning av tegn. Mytologier er ifølge Barthes et 

kommunikasjonssystem som plasserer tegn i en sosial og historisk kontekst (Barthes, 1984, s. 

1-4). Det er et modus for betegnelse som beskriver hva tegnene refererer til utover seg selv. 

Dette er et skritt opp fra formal lingvistikk, og over i et fortolkende kulturelt betinget 

semiotikk. Gjennom lingvistikken har tegn sine denotasjoner, og det er den allmenne 

aksepten og de gjeldende sosiale konvensjoner av disse denotasjonene som gjør dem språklig 

anvendbare (Hall, 1997, s. 38-39). På samme vis som et lingvistisk tegn består av signifikat, 

signifikant og forbindelsen mellom dem, behandler The second order signification et språklig 

tegn som et signifikant, og den mentale forestillingen om tegnet som signifikat, og 

forbindelsen mellom disse som et nytt tegn. Disse tegnene kalles mytologier. På det 

lingvistiske, språklige nivået opptrer tegnene som denotasjoner, mens på det kulturelt 

fortolkende nivået opptrer de som konnotasjoner (Barthes, 1984, s. 1-4). Eksempelet Barthes 

bruker er forsiden av et ukeblad, med et foto av en ung, svart soldat i fransk militæruniform 

som holder et fast blikk oppover mens han gjør en hilsen. Denotasjonen av dette er nettopp 

denne bokstavelige beskrivelsen av fotoet. Ved å bruke dette systemet for konnotasjoner som 

analytisk rammeverk, settes man i stand til å se hvilke konnotasjoner det formidler. Bilder er 

særlig egnet i mytologisk språk, da de ikke er underlagt noen grammatisk syntaks, og dermed 

har en tendens til å unndra seg konkret analyse (Barthes, 1984, s 1-5).  

Mytologier er en form for tale. Ethvert materiale eller objekt kan fylles med mening 

på en arbitrær måte. Dette er ikke begrenset av modalitet, denne type tale kan komme i en 

hvilken som helst form for representasjon. Dermed defineres ikke mytologier av hvilket 

objekt, materiale, idé eller konsept som formidles gjennom dem, men på hvilket vis deres 

budskap blir frambragt (Barthes, 1984, s. 1). Alle uttrykksformer kan dermed bidra til å skape 

mytologier. Mytologier har en bestemt forankring i historien, ved at de naturaliserer 

historiske omstendigheter og omgir seg med et skinn av evighet og selvfølgelighet. Men dette 

er en forvrengning, mytologier er en form for kommunikasjon som blir valgt av gitte 

historiske rammer og kan ikke utvikle seg ut fra noen «naturlig» tilstand. Det unndrar seg 
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kritisk analyse av representasjoner. Fordi det er laget av et materiale som allerede har gått 

igjennom en fortolkningsprosess som gjør det mulig å kommunisere og som har en 

betegnende bevissthet som presupposisjon. Dette gjør det mulig å ta innover seg uttrykket, 

samtidig som man forkaster dets substans. Ulike substanser eller modaliteter er imidlertid 

ikke uviktige, eksempelvis har visuelle bilder en umiddelbar slagkraft som skiller seg fra 

tekst på et ark (Barthes, 1984, s. 1-3.).  

 Mytologier kan forstås som et semiotisk system. Dette innebærer at det har visse 

formale egenskaper, og har bl.a. koplingene mellom signifikat og signifikant som 

studieobjekt. Imidlertid begrenser ikke studier av mytologier seg til form, de er også 

interessert i å se på hvordan mening blir produsert og hvordan verdier formidles og 

rekonstitueres. Mytologier kan forstås som være sammensatt av en formal side, det, 

semiotiske, og en verdimessig side, det ideologiske. Det er studiet av ideer slik de opptrer i en 

gitt form (Barthes, 1984, s. 2).  

For å unngå forvirring, er det nyttig å redegjøre for terminologien som brukes videre: 

Et signifikant har to ulike betydninger, da det kan sees fra to vinkler, enten som det endelige 

begrepet i et lingvistisk system, eller som det første begrep i et mytologisk system. På det 

språklige planet, som det endelige tegnet i et lingvistisk system, kalles det mening. Som 

signifikant på det på det mytologiske planet kalles det form. Signifikatet på det mytologiske 

planet kalles meningsinnhold. Korrelasjonen mellom form og meningsinnhold kalles 

betydning (Barthes, 1984, s. 3-4.) På samme måte som med forholdet mellom signifikat og 

signifikant, bør forholdet mellom mening og meningsinnhold sees som to ulike kategorier, 

som ikke kjennetegnes ved likhet, men ved ekvivalens. Man kan fristes til å anta at 

signifikantet simpelthen uttrykker signifikatet, men dette er ikke tilfelle. Det vi oppfatter, er 

ikke det ene eller det andre, men den assosiative korrelasjonen mellom dem (Barthes, 1984, s. 

2).  

På det mytologiske planet framtrer signifikantet på en tvetydig måte, da det på den ene side er 

fylt med innhold fra språklige tegn, på den annen side er det et tomt skall, en form. 

Signifikantet, meningen, gjør krav på en lesning, det appellerer til sansene, og det har sin 

plass i historien. Meningen er fullført forut for mytologien, den postulerer kunnskap fortid, 

minne, en sammenlignbar orden av fakta, ideer og avgjørelser. Men idet mening blir til form, 

tømmes det for innhold, det blir hult, historien fordamper og alle hendelser som har vært 

knyttet til det blir forlatt. Det er en paradoksal omrokkering av de ulike lesningene som 

foregår idet et språklig tegn blir løftet til mening i et mytologisk system, og som berøver 

meningen for innhold. Om vi bruker eksempelet magasinomslaget med den franske soldaten, 



 28 

ser vi at alle de assosiasjoner vi på forhånd måtte ha til selve soldaten bli skjøvet til side for at 

det skal kunne gi rom for dets signifikat (Barthes, 1984, s. 4-5). Det er en særegen dynamikk 

mellom mening og form, der form ikke undertrykker eller kveler mening, men umyndiggjør 

den, holder den på avstand og beholder den til sin disposisjon. Mening mister sin verdi, men 

beholder sitt liv, og det fra dette livet at mytologisk form henter sin næring. Mening er som et 

reservoar av historie, en temmet rikdom som hastig vekselvis påkalles og avvises. Form 

trenger en konstant tilgang, men ikke tilførsel av den kunnskap og historie som ligger i 

mening. Og fremfor alt må mening ha evnen til å skjule seg i form. Denne vedvarende 

gjemsels-leken mellom mening og form er et av de mest framtredende kjennetegn ved 

mytologi. Dette er noe annet enn symbolikk. Om vi holder oss til eksempelet med den unge 

soldaten, vil det være galt å si at han er et symbol for den franske kolonimakten. Han har et 

tilsynelatende nærvær i fotoet og framstår som et individ med erfaring, uskyld og 

menneskelighet. Men samtidig er dette nærværet temmet, holdt på avstand og gjort nærmest 

gjennomsiktig. Gjennom denne prosessen blir soldaten ikke lenger et menneske, men en 

medløper til et fullvoksent og potent meningsinnhold: fransk koloniherredømme (Barthes, 

1984, s. 3-5).  

 I en vekselvirkning med dette, tar signifikatet opp i seg all mening, all historie og 

kunnskap som måtte finnes i signifikantet. Meningsinnholdet absorberer alt dette fra form. 

Form er dermed bare et rammeverk, mens meningsinnholdet er historisk og intensjonalt. Det 

er denne intensjonaliteten som forårsaker ytringen av en mytologi. Meningsinnhold er ikke 

abstrakt, men fylt av en situasjon (Barthes, 1984, s. 6).  

 Det tredje elementet i dette semiotiske systemet er betydning. Det er betydningen som 

uttrykker mytologien i sin helhet (Barthes, 1984, s. 7). Det er dette som fremtrer for leseren. 

Betydningen gir ingen forrang til verken form eller meningsinnhold, men veksler mellom 

hvilken av dem som er framtredende for leseren fortløpende. Mytologi har den egenskapen at 

den framstår som en verdi som til enhver tid er sannferdig. Sannhetsgehalten kan oppfattes 

troverdig, da den alltid har et alibi for sin rettskaffenhet. Det er nettopp de stadige 

vekslingene mellom de to perspektivene, for og meningsinnhold, som etablerer dette alibiet. 

Mytologi har alltid en annen side til sin disposisjon, og unndrar seg dermed en fullendt 

lesning av noen av sidene(Barthes, 1984, s. 7). Mytologier er intensjonelle, og søker å gi sine 

intensjoner et skinn av evighet og objektiv sannhet. Mytologier har en imperativ karakter, 

som huker tak i leseren gjennom interpellasjon. De tar tak i leseren, og i det øyeblikket de når 

fram til en, vender de seg bort og inntar en posisjon som uttrykker nøytralitet og 

alminnelighet (Barthes, 1984, s. 8-9). Mytologier gir sjelden et komplett bilde, men begrenser 
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seg til ufullstendige, sparsommelige uttrykksformer, som ikke er for mettet av mening, slik at 

det lettere kan inngå i en helhetlig betydning uten for mye friksjon, som pastisjer, symboler, 

mv.  

På samme måte som at et tegn står for noe annet enn seg selv i lingvistikken, står også det 

endelige tegnet, betydningen, for noe annet enn seg selv i mytologien. Men i motsetning til 

lingvistikken, der tegnet er arbitrært, er den mytologiske betydningen ikke arbitrær, den 

inneholder alltid en type analogi. Mytologier peker utover seg selv og er motivert av ideologi. 

Det er et idiografisk system der form alltid er motivert av meningsinnholdet. Men det er 

utallige ulike representasjoner av form som kan motiveres av det samme meningsinnholdet 

(Barthes, 1984, s. 9-10). Gjennom dekonstruksjon av mytologi, kan man se at det er en 

ekvivalens mellom form og meningsinnhold. Dette står i motsetning til den intenderte og 

alminnelige lesning av et mytologisk uttrykk: Her leser man et kausalt forhold mellom form 

og meningsinnhold, et naturlig forhold. Det transformerer historie om til naturlig tilstand, og 

blir lest som et system av fakta, mens det er et semiotisk system (Barthes, 1984, s. 10-11). 

Mytologi tømmer dermed virkeligheten for innhold og fyller den med sin egen motivasjon. 

Den tjener til å avpolitisere spørsmål som er politiske og som angår menneskelige forhold sat 

til en gitt sosial struktur. Det gir også en viss type representasjonelle uttrykk en forrang, og 

bidrar til at verdens virkelighet blir redusert til et bilde av verden. Dette har implikasjoner for 

kollektiv ambisjoner i de ulike samfunnslag. Ikke minst kan påvirkning av mytologier gi 

lavere sosiokulturelle grupper en illusjon om å tilhøre en bedre stilt gruppe (Barthes, 1984, s. 

16-17).  

 

 

Ill. Roland Barthes’ modell for semiotikk. 

 

4.5 Sted og stedsidentitet 

Her følger ulike teoretiske perspektiver på sted og stedsidentitet. Hensikten med dette er å 

etablere et analytisk begrepsapparat til bruk i analysekapitlene. Det er mange ulike 
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tilnærminger til disse begrepene, dette er et utvalg som anses å være nyttig i denne 

sammenheng.  

4.5.1 Narrativisering, tilhørighet og identifisering 

Leach (2008) tar utgangspunkt i at narrasjon ikke er abstraksjoner, men at den er 

kontekstualisert gjennom en nedfelling i visse objekter. Arkitektur bør plasseres analytisk 

innenfor et felt av objekter (Leach, 2008, s. 297-298). Arkitektur kan forstås som en type 

objektivisert kulturell kapital. Imidlertid er verdien av denne kapitalen noe som ligger latent i 

objektene, i et permanent potensial som må utløses av sosiale praksiser for å kunne være 

verdifull. På samme måte som Wittgensteins lingvistikk sier at mening defineres av bruk, er 

ikke arkitektoniske objekter verdifulle i seg selv, men kun gjennom strategisk aktivering av 

aktører som søker å modifisere objektenes iboende potensial for verdi (Leach, 2008, s. 297-

298). Dette kan gjerne sees i tråd med de Saussures syn på at tegnene kun har mening idet de 

er i bruk (Hall, 1997, s. 24-25). Alle objekter som har blitt tilskrevet en viss kulturell verdi 

ligger evig i en tilstand der de venter på at deres gamle verdi skal bli fornyet gjennom en ny 

transaksjonsmessig handling. Det er gjennom praksis at verdier blir aktivert. Kulturell kapital 

er dermed bare verdt noe idet det blir brukt.  

En konsekvens av at mye arkitektur er visuelt slående av karakter, er at diskusjoner 

om bygde omgivelser i høy grad har dreiet seg om det representasjonelle, hvilken semiotisk 

betydning som kan tillegges bygninger, deres eventuelle symbolske kraft, mv. Ikke minst blir 

det representasjonelle aspektet ved arkitektur forsterket av det store omfanget av 

reproduksjon, i form av foto og grafikk, i ulike medier. Diskursive analyser av arkitektur satte 

seg fore å avdekke og maktforhold. Faghistorisk har det blitt påpekt at det semiotiske i for 

stor grad har blitt vektlagt innen samfunnsgeografisk arkitekturteori. Geografer har hatt vært 

så opptatt av å lese bygninger og landskaper som tekst og symbolikk, at praksis og de 

affektive aspektene i for liten grad har blitt teoretisert. Et problem her, er at teorien betrakter 

sitt forskningsobjekt på en viss avstand, som en tilskuer til det hele. Den politisk-semiotiske 

tilnærmingen til å lese landskapet sett i lys av de økonomiske og sosiale forhold det er 

produsert under, avviser her spørsmål om hvordan alminnelige mennesker bruker og bebor 

arkitekttegnede rom (Lees, 2001).  

Giddens’ struktureringsteori, Goss’ kombinasjon av marxistisk teori, semiotikk og 

struktureringsteori og Thrifts ikke-representasjonelle teori de ledende eksempler på denne 

kritikken (Amin & Thrift, 2002). Arkitektur handler her om mer enn bare representasjon. 

Arkitekturen er performativ, både som produkt og som praksis, i den forstand at den former 
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påvirker hvordan rommet omkring seg blir formet og brukt gjennom sosiale praksiser. En 

mulig tilnærming til dette, er å se på hvordan arkitektoniske rom blir teoretisert i litteratur om 

konsum. Konsum kan her sees som en produktiv aktivitet som bidrar til etablering av sosiale 

relasjoner og identiteter. Det er i denne sammenheng viktig legge til side dikotomien mellom 

produksjon og konsum, som i mange tilfeller innebærer en forestilling om konsum forstått 

som en rent dominerende kraft over mer eller mindre viljeløse konsumenter. Her ligger det en 

anerkjennelse av konsumenter som en kreativ kraft som aktivt former meningen til de 

produktene de konsumerer i ulike lokale forhold. Produktene sees ikke her som at de har en 

iboende, essensiell kvalitet, ikke heller at de er utelukkende diskursivt eller sosialt produsert, 

men at de får sin mening gjennom bruk, i samspill med praksiser som er strukturert av 

eksisterende nettverk og interrelasjoner. Denne tilnærmingen kan være egnet til å myke opp 

det skarpe skillet mellom privat og offentlig, og videre mellom produksjon og konsum av 

arkitektur. Og åpner opp for spørsmål om hvordan det å oppholde seg på et gitt sted kan sees 

som en politisert praksis, der sosiale identiteter, miljøer og deres interrelasjoner blir utspilt og 

endret. I dette perspektivet blir byrommene skapt gjennom performative og til dels kroppslige 

prosesser. Det anerkjenner at mening ikke er fiksert og at arkitektur ikke bare er noe som 

ganske enkelt blir tolket, men at det også blir skapt gjennom menneskelig praksis (Lees, 

2001, s. 55-57).  

Leach (2008) legger til grunn at arkitekturdiskurser tradisjonelt opptatt av form. Det 

er som om narrativer som er virksomme i samfunnet befinner seg utenfor arkitekturens 

ansvarsområder. Dermed bidrar ikke arkitekturdiskurser med noe rammeverk for utforskning 

av hvordan folk forholder seg til og relaterer til rom. Leach peker på et tomrom i litteraturen, 

som gjør det vanskelig å adressere forholdet mellom arkitektur og kulturelle identiteter. 

Arkitekturlitteraturen sier ikke mye om dette, og heller ikke Bourdieu har angrepet dette 

problemet. Leach skisserer et skjematisk rammeverk for å knytte sammen identitet med rom 

med tre ulike teoretiske modeller: Narrativisering, tilhørighet og identifisering.  

4.5.2 En mulig teori for stedsidentitet 

Det følgende er ikke ment som en uttømmende eller endelig definisjon av stedsidentitet. Det 

er atskillige andre mulige perspektiver og tilnærminger til dette begrepet. Det er ikke gitt at 

det er mulig å presentere én uttømmende definisjon av hva stedsidentitet er, og heller ikke 

helhetlig teori for hvordan stedsidentitet produseres og opptrer. Det er derimot ment som et 

standpunkt til hva stedsidentitet kan innebære. Det tjener som innfallsvinkel for den videre 
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analysen og vil dermed også kunne bidra til å klargjøre den teoretiske posisjonen for det 

analytiske arbeidet.  

Stedsidentitet kan i dette perspektivet sees på som en fortolkningsmessig, ikke-

observerbar størrelse. Vi kan komme nærmere en forståelse av stedsidentitet, ved å se på 

hvilke mekanismer som produserer den, og hvilke mulige følger det gir, snarere enn å 

definere hva den består av. Individer foretar kognitive vurderinger av steder, de opplever 

tilhørighet til dem, og de opplever at deres egen identitet finnes i dem. Ettersom individer 

identifiserer seg med sine omgivelser, blir deres identiteter konstituert i et samspill med 

omgivelsene. Disse prosessene foregår ikke bare på individnivå, men også på gruppenivå.  

 

Narrativisering 

I tråd med tanken om at kulturell kapital først får sin verdi idet den omsettes og at ord kun har 

betydning idet de blir brukt, kan man i en metaforisk forstand se på individets praksis i 

rommet som et lingvistisk system, der hver enkelt handling i et gitt rom kan sees på som 

mikroskopiske språklige enheter. Disse enhetene utgjør i sin helhet et språk, som i sin tur kan 

formidle en narrativ. Individer blir kjent med sine territorier og danner seg vante stier 

gjennom vanemessige bevegelser og stadige tolkninger og nytolkninger. Sted får mening og 

blir så å si vekket til live gjennom de praksiser som kontekstualiserer dem. Meningsfylt sted 

oppstår som et utfall av de prosesser som orienterer det, situerer det, temporaliserer det, og 

setter det i funksjon gjennom sammenfallende eller motstridende og i visse tilfeller 

konfliktfylte bruksområder. Meningsfylt rom kan dermed sees som et ord slik det opptrer idet 

det blir ytret. Et gitt rom står i en viss posisjon til en hendelse av betydning, og får sitt 

innhold avhengig av ulike konvensjoner, situert som en handling i nåtid, fortid eller framtid 

og endret av ulikheter som oppstår i en rekke forskjellige kontekster. Sted er praktisert rom. 

Fysiske omgivelser, som gater, som blir geometrisk definert av planleggere og arkitekter 

transformeres til meningsfylt rom av folk. Fotgjengere har en særlig viktig rolle i dette 

(Leach, s. 299-300). Om vi godtar at steder produseres gjennom aktivitet, vil det dermed 

være en iboende friksjon mellom denne aktiviteten og representasjoner av steder. Byen er i 

dette perspektivet en scene, der handlinger og fortellinger utspiller seg. Det er en prosess der 

man approprierer topografien og lever ut det stedlige i rom. Det dreier seg om hvor man går, 

og i mindre grad om kart. I den grad det dannes kart, er de kognitive og individualiserte. De 

er båret fram av strategisk engasjement med byen, og er ikke noe som springer ut fra de 

bygde omgivelsene.  
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Tilhørighet  

Narrativisering bør altså forstås som en kontinuerlig prosess, og ikke som gjenfortellinger av 

statiske, historiske forestillinger. Ved å trekke inn en teoretisk modell for stedsidentitet som 

dannes gjennom tilhørighet, får vi ytterligere fleksibilitet. Kjønnsforskeren Judith Butlers 

radikale kritikk av kjønnskategoriene utvider synet på kjønn ved å se på dem som 

performative størrelser, og ikke som statiske gitte kategorier. Butler søker seg vekk fra en 

essensialistisk forståelse av kjønnskategoriene og ser bort fra hva kjønn er, og i stedet ser på 

hva de gjør. Det er her ens handlinger og atferd som utgjør menneskers identiteter, og ikke 

deres biologiske kropper. Kjønn er ikke en ontologisk tilstand, men er noe som blir produsert 

gjennom performativitet. Kjønnskategoriene opprettholdes takket være en stilltiende kollektiv 

enighet om å utøve og produsere diskrete skillelinjer mellom to polariserte kjønn gjennom 

kulturell fiksjon (Leach, 2009, 300-301). 

 Dette perspektivet kan tjene til å forstå mekanismer som ligger til grunn for hvordan 

identiteter oppstår gjennom performative prosesser. Identitet forstås her som et resultat av 

performativitet, og ikke omvendt. Performativitet munner ut i identitet gjennom kumulativ 

gjentakelse av visse praksiser, og ikke av isolerte handlinger. Handlingene reproduserer 

normer eller sett av normer. Performativitetens byggesteiner er påkallelse og replikasjon og 

fordrer dermed en viss «sitatvennlighet» (Leach, 2009, 301). Teorien er utformet med tanke 

på kjønnskategorier, men er egnet til å beskrive hvordan man identifiserer seg med arkitektur 

og steder. Denne type repetisjoner og replikasjoner av normaliserte koder for hva et sted er 

danner en diskurs for tilhørighet til stedet. Dette skjer gjennom til dels rituelle handlinger, der 

tilhørigheten til et gitt sted utfolder seg gjennom rekonstituerende handlinger. Kodene blir 

materialisert gjennom tallrike handlinger av varierende symbolsk verdi. Handlinger utspiller 

seg i et arkitektonisk rom, og dermed produseres en viss tilknytning til stedet. På samme vis 

som lokalsamfunn er forestilte størrelser, er stedene disse lokalsamfunnene ser som sine også 

forestilte. Lokalsamfunn kan ha en oppfatning om at felles historie, kultur og opplevelser er 

noe som tilhører dem kollektivt, og at de er tilknyttet et sted. Stedet blir dermed lokasjon for 

kulturen. Gjennom rituell gjentakelse av symbolske handlinger, gjerne i religiøse kontekster, 

blir tilhørigheten i høy grad materialisert. Ikke minst er dette tilfellet nå handlingene utføres 

innenfor rammene av spesifikke arkitektoniske rom.  

 Dette er en form for avgrensning av steder, der kollektive minner og forestillinger blir 

kroppsliggjort og rommene de foregår i blir gjort steder folk føler tilhørighet til. I denne 

modellen er det ikke bygningsmassen i seg selv som bærer mening, noe som skal dechiffreres 

av innbyggere, men selve performativiteten, den evige strømmen av meningsbærende 
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handlinger. Dette i kontrast til de heideggerianske dwellings, som kan sies å være dårlig egnet 

til å teoretisere vår tids byrom, som i høy grad er preget av mobilitet og omskiftelighet. 

Bourdieu er opptatt av at subjektet produseres av kulturen, mens i dette perspektivet er de 

sosiale strukturene i seg selv et utkom av performativitet. Dette gir også rom for motmakt og 

subversitvitet. Tilhørigheten er dermed også flyktig av natur (Leach, 2009, s. 301-303).  

 

Identifisering 

Så langt har vi et grunnlag for å teoretisk beskrive narrativisering gjennom kognitiv 

organisering av vanemessig atferd og tilhørighet gjennom en fleksibel form for 

performativitet. Disse to teoretiske modellene sees her som at de opptrer i samspill med et 

tredje perspektiv, som handler om det sanselige nivået. Identifisering innebærer teoretisering 

av mekanismer som utløses av samspillet mellom bevisstheten, det sanselige og de fysiske 

omgivelser. Både de Certau og Butler forholder seg til psykoanalytisk teori, men ingen av 

dem følger de implikasjoner som følger av psykoanalyse til fulle (Leach, 2009, s. 303). I 

henhold til psykoanalytisk teori, er identifisering alltid noe som foregår gjennom synssansen. 

Dette perspektivet har vært lite brukt i arkitekturteori, men i filmteori er det framtredende. 

Christian Metz skisserer en rekke av speilinger som inntreffer i kinosalen som konstituerer et 

grunnlag for identifisering. Måten disse speilingene opptrer på springer ut fra synssansens 

natur. Synet opererer i to retninger, i en dobbel bevegelse, og er både projiserende og 

introjiseriende. Man projiserer når man kaster blikket på noe, og så å si lyser det opp, og 

introjiserer når man mottar og absorberer synsinntrykk. Bevisstheten opptrer dermed som en 

opptaksoverflate, i Metz’ terminologi (Leach, 2009, s. 303). Når man ser en film, inntreffer 

altså en toveis prosess: Man ser på lerretet, og projiserer sine egne oppfatninger om det som 

rører seg der. Tilskueren er da selv til stede på lerretet. Parallelt med dette kommer 

synsinntrykk fra lerretet som blir mottatt av retina. Også retina er her for et lerret å regne. Det 

som synes på kinolerretet kan dermed sies å få mening gjennom ens egne projeksjoner. Dette 

er en identifiseringsprosess. Lerretet speiler ens egne allerede etablerte oppfatninger om 

verden. I en viss forstand er det en selv man ser (Leach, 2009, s. 303-304).  

 En tilsvarende prosess foregår i møtet mellom mennesker og bygde omgivelser 

(Leach, 2009, s. 303). For at folk skal kunne føle at de identifiserer seg med arkitektur, kan 

man i dette perspektivet analysere i hvilke tilfeller og i hvilken grad de projiserer sine egne 

verdier og livsanskuelser på omgivelsene. Gjennom den samme doble speilingen, vil man 

først projisere egen symbolsk mening på for eksempel en bygning, og i neste omgang lese 

noe av seg selv ut fra den samme bygningen. Det oppstår en empati, eventuelt en mangel på 
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sådan, idet man tolker sine egne verdier ut fra ens omgivelser. Det psykoanalytiske 

perspektivet er særlig opptatt av de dynamikker som oppstår når de ulike deler av psyken har 

motstridende lengsler. Mennesket har tilsynelatende en drift som beveger det mot å forestille 

seg at døde ting er levende. Bl.a. dette fører til at man projiserer og inkorporerer ens egen 

fysiske tilstand i objektive former omkring seg. Bygninger som sådan har ikke noen iboende 

mening, individer skriver mening inn i dem og leser det av igjen, og bekrefter dermed 

meningen. Man ser innholdet i formen som identisk med en selv. Det er dermed ens egen 

personlighet man projiserer i omgivelsene. Slik oppstår stedsidentitet (Leach, 2009, s. 303-

304). 

 Det psykoanalytiske perspektivet har imidlertid tradisjonelt en begrensning, det gir 

synssansen og det visuelle en spesiell forrang. Men også de andre sansene er operative under 

disse prosessene. Walter Benjamin (Leach, 2009, s. 304) anser at bygninger approprieres på 

to ulike måter, gjennom bruk og persepsjon. De introjiseres ikke bare gjennom synssansen, 

men også gjennom følesansen. Dette åpner for at også de øvrige sansene kan antas å være 

aktive idet psyken approprierer omgivelsene. Det er det vanemessige som vektlegges her, de 

stadige gjentakende sanseinntrykk fra ens daglige omgivelser. Langtidshukommelsens 

sorterer inntrykkene, og over tid danner de en ontologisk tilstand som man vurderer verden ut 

fra. Dette er en prosess som skiller seg fra den bevisst oppmerksomme konsentrasjon man 

gjerne har idet man vurderer spektakulær arkitektur, for eksempel som turist i en fremmed 

by. Det er de vanemessige, og gjentakende sanseinntrykk og i noen grad den underbevisste 

bearbeiding av disse som etablerer ens horisont. Dette kan gjelde alle sansene. Et talende 

eksempel fra skjønnlitteraturen finnes i Prousts På sporet av den tape tid, da en enkelt bit av 

en Madelaine-kake er nok til å sette i gang en lang assosiasjonsrekke (Leach, 2009, s. 304). 

Identifisering med sted kan dermed sees som en speiling mellom et subjekt og dets 

omgivelser over tid.  

 

4.5.3 Virkelige og radikale forestillingsverdener 

Fysiske og formmessige uttrykk kan sees som at de kommer som en følge av politiske, 

sosiale og økonomiske maktforhold. I en semiotisk forståelse av dette er de bygde 

omgivelsene signifikanter for eksisterende forhold. Arkitektur og bygg bidrar til å organisere 

og befeste allerede eksiterende narrativer, økonomisk organisering og verdisystemer. Dette 

kan betegnes som actual imaginaries, eller virkelige forestillingsverdener (Kaika, 2011). I 

motsetning til virkelige frstillingsverdener, står radical imaginaries, eller radikale 
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forestillingsverdener. Disse bør forstås som signifikanter for en organisering av samfunnet 

som ennå ikke eksisterer, men som etableres i den hensikt at de signifikater de uttrykker skal 

bli virkeliggjort. Radikale forestillingsverdener har peker dermed inn i framtiden og har en 

konstituerende kraft (Kaika, 2011, s. 971). I denne forståelsen er ikke semiotikken bare en 

refleksjon av historien, men semiotikken endres for å aktivt endre historien. Samfunnet 

produserer de symbolske uttrykk det trenger for å opprettholde seg selv og for å utvikle seg. 

Radikale forestillingsverdener har ikke bare som funksjon å være samlende for kollektive 

identiteter, de utgjør ofte nye elementer å samle seg om i identitetsdannelser. Arkitektur er 

dermed ikke bare passive signifikanter, men performative størrelser som former selve 

oppfattelsen av hva samfunnet bør være. De er dermed særlig viktige i tider med store 

endringer (Kaika, 2011, s. 971-972). Et talende eksempel på radikale forestillingsverdener er 

nasjonsbygging og nasjonalisme. Mange nasjonalstater ble etablert bl.a. gjennom en lang 

rekke institusjonelt implementerte frampek om hva nasjonen skulle være: nasjonalsang, 

flagg, kart, språk, mv. Ingen ting av dette er signifikanter for en allerede eksisterende 

nasjonal identitet, men er radikale forestillingsverdener om hvordan identiteten vil bli i 

framtiden (Kaika, 2011, s. 971-972).  

Kaikas motivasjon for å bruke dette begrepsparet, er å vise hvordan spektakulær 

arkitektur bidrar til å etablere og i sin tur legitimere den nyliberale økonomien. Distinksjonen 

bidrar til et rammeverk for analyse av forholdet mellom arkitektur som signifikat og 

signifikant. Radikale forestillinger er nødvendige for å etablere nye kollektive identiteter, i 

den grad det er villet.  

 

4.5.4 Lokasjon, lokaler, sense of place 

Rom og sted er å betrakte som grunnleggende begreper i samfunnsgeografien (Agnew & 

Livingstone, 2011). Distinksjonen mellom disse to har i liten grad vært gjenstand for kritiske 

undersøkelser i andre fagområder. Rombegrepet behandler i hovedsak som steder som 

punkter i et fysisk rom som ganske enkelt er refleksjoner av fysiske, sosiale og økonomiske 

prosesser, mens stedsbegrepet, slik det brukes i moderne tid, innebærer en forståelse av sted 

som et miljø som øver en aktiv innflytelse på den samme type prosesser, og dermed påvirker 

og endrer hvordan disse prosessene arter seg. Den ene forståelsen sier at sted bare en del av 

rom, mens den andre sier at sted innebærer et distinkt møtepunkt i rom. Denne forståelsen av 

sted innebærer en erkjennelse av at når noen er et sted, vi de ha en påvirkning på disse 

prosessene (Agnew, 2011, s. 1-2). Til tross for at ulike hovedretninger i samfunnsgeografi, 
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som nymarxistisk geografi, ikke-representasjonell teori, feministisk geografi og humanistisk 

geografi alle har forskjellige tilnærminger til stedsbegrepet, har de til felles at de forstår sted 

analytisk som sosiale konstruksjoner. Dette gir implikasjoner for at steder ikke er fikserte, 

historiske og uforanderlige størrelser, men snarere at de er prosedurale. Det innebærer at 

steder alltid er potensielt heterogene, at de er dynamiske og at de ikke har faste grenser 

(Agnew, 2011, s. 22). Språklig er ikke rom og sted alltid like tydelig skilt fra hverandre 

analytisk i samfunnsgeografisk litteratur, og i visse tilfeller speilvendes begrepenes mening, 

for eksempel slik de Certeau bruker dem (Agnew & Livingstone, 2011) (Leach, 2002).  

 Agnew (2011) skisserer et rammeverk for stedsbegrepet i tre dimensjoner. Den første 

er sted som lokasjon. Lokasjon refererer til hvor et objekt eller en aktivitet er lokalisert i 

relasjon til andre områder eller lokasjoner gjennom bevegelse, interaksjon eller diffusjon. 

Byer blir ofte forstått som at de alltid er et system av steder hvis relasjoner har et iboende 

element av mobilitet i seg. Den andre dimensjonen er lokale. Lokaler er åsteder for 

hverdagsliv. Lokaler er mer enn romlig avgrensede områder, de er der sosialt liv og 

miljømessige endringer utspiller seg. De virker dermed strukturerende på sosial interaksjon 

og bidrar til å styrke verdier, normer, atferd og holdninger. Eksempler er arbeidsplasser, 

kjøpesentre, uteplasser, forsamlingssaler, mv. Lokaler er ofte knyttet til lokasjoner, men de 

trenger ikke være det, for eksempel biler, fjelltelt eller sosiale medier. I disse tilfellene vil de 

likevel være knyttet til lokasjon i form av bevegelse eller brukergrensesnitt. Den tredje 

dimensjonen for sted er sense of place, eller fornemmelse for sted. Dette innebærer en 

subjektiv eller intersubjektiv identifisering eller tilknytning til steder forstått som unike 

fellesskap, landskaper og moralske ordener. I denne måten å konstruere sted på, er et hvert 

sted partikulært og dermed enestående. Sterke følelser av stedstilhørighet kan gi seg til 

kjenne gjennom atferd som er spesifikt knyttet til stedet. Det er et potensial for 

sammenfiltring av stedstilhørighet og opplevelse av gruppeidentiteter. Dette kan gi vidt 

forskjellige utfall, og føre til ekskluderende eller solidarisk atferd, eller alt der i mellom 

(Agnew, 2011, s. 22-24).   

4.5.5 Sted og rom 

Yu-Fi Tuans humanistiske og fenomenologiske tilnærming gjør et kvalitativt skille mellom 

rom og sted (Tuan, 1977). Rom og sted er kategorisk ulike, men samtidig gjensidig 

avhengige av hverandre for å kunne la seg definere. Dette innebærer at rom er en fysisk 

størrelse som i utgangspunktet er uartikulert av mennesker. Det er idet mennesker tillegger et 

rom mening og fester verdi til det, at det blir et sted. Rom kan forstås som at det er åpent og 
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fritt, og kan dermed innebære usikkerhet for mennesker. Sted innebærer på den annen side 

gjerne stabilitet, trygghet og ro. Man kan naturligvis tenke seg tilfeller der steder innebærer 

ufrihet og engstelse, som for eksempel i et fengsel. Tuan uttrykker distinksjonen mellom rom 

og sted metaforisk, ved å si at man kan tenke på rom som det som gir mulighet for bevegelse. 

Sted er et pause i denne bevegelsen. Det er de ulike pausene som muliggjør en endring fra et 

passivt, fysisk rom til meningsfylt sted (Tuan, 1977, s. 6).  

 Denne distinksjonen har vært av stor betydning for samfunnsgeografisk tenkning og 

har vist seg å være nyttig for mange teoretikere (Cresswell, 2004). David Harvey snakker 

spesifikt om urbane miljøer og deres forhold til den globale økonomien når han betegner 

steder som noe som kan ha et navn og en avgrensning fra andre steder (Cresswell, 2004, s. 

56). Byer er flyktige og omskiftelige av natur, men steder har en viss grad av permanens. 

Ifølge Harvey kan sted forstås på to ulike måter. Sted kan forstås som at det er tomt for 

innhold, et punkt som i liten grad blir påvirket av sosiale prosesser. På den annen side kan 

steder forstås som geografisk avgrensede entiteter som er tillagt mening og innhold av en viss 

permanens (Cresswell, 2004, s. 57). Tuans bruk av metaforen «pause» er eksistensiell, mens 

for Harvey er stedsbegrepet et ledd i tilnærmingen til en analyse av hvordan forståelsen av 

sted opptrer som en del av økonomien. Den globaliserte kapitalismen er mobil, mens steder 

er fikserte. Dermed er det en iboende friksjon mellom globalisering og stedsfiksering. Mobil 

kapital, kompetanse og symbolsk makt setter det steder og deres identiteter under press. 

Autentisitetsbegrepet har dermed fått en fornyet relevans, og koples mot det fikserte. Før 

industrialiseringen og massurbaniseringen av vestlige byer, fantes det knapt noe behov for å 

omtale steder som autentiske, men jo mer omskiftelig verden blir, jo større opplever 

byplanleggere et behov for fiksering av steder. Fikseringen av urbane steder oppfattes av 

mange som at de er flyktige, under press og nødvendig å kjempe for (Cresswell, 2004, s. 57-

59). Ikke minst er dette viktig for kommersielle interesser, som får et større utbytte av et sted 

som skiller seg fra andre steder, enten man kaller det egenart, karakter, kvalitet eller identitet. 

Markedskreftene åpner dermed for motstand mot sine egne prosesser (Dovey et al., 2009). 

Harveys utvikling av Tuans distinksjon bidrar til en begrepsramme for analyse av hva som 

menes med sted og stedsidentitet i planlegging og profilering av transformasjonsområder. 

 

4.5.6 Stedsløshet (placelessness) 

Også andre har påpekt at steders egenart er under stadig større press ettersom 

globaliseringsprosessene blir mer intense. Relph (1976) mener økt mobilitet gjør det 
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vanskeligere for mennesker å oppleve et han kaller en «autentisk» stedsidentitet. Det 

autentiske innebærer her at man inntar en holdning der man har et fullt ansvar for sin egen 

eksistens. Har er opptatt av at man kan føle et eksistensielt utenforskap eller et innenforskap, 

der et innenforskap sannsynligvis vil føre til at man har et autentisk forhold til steder og 

stedsidentiteter. Et ikke-autentisk holdning til et sted vil derimot føre til et fravær av sense of 

place, da det ikke finnes noen bevissthet rundt dype og symbolske betydninger som finnes i 

steder og deres identitet blir ikke verdsatt. Det er snarere en holdning til sted er som sosialt 

beleilig og akseptabel, en stereotypi som ukritisk er godtatt, og som kan inntas intellektuelt 

eller som en forbruksvare, uten noe dypere engasjement. Det er det samme hvor man 

oppholder seg. Dette fraværet av sense of place og opplevd stedidentitet er stedsløshet 

(placelessness) (Cresswell, 2011, s. 43-44). De mest påfallende eksempler på stedsløshet er 

kommersielle lokasjoner der folk oppholder seg i kort tid av gangen og som har en svært tynn 

historisk forankring, som flyplasser, fornøyelsesparker og kjøpesentre. Mindre synlige, men 

mer graverende eksempler er husholdninger som bytter bolig oftere enn før. Dette kan 

innebære en mer overflatisk tilknytning til hjemstedet, og dermed en mindre framtredende 

stedsidentitet og følelse av stedsløshet (Cresswell, 2011, s. 43.45).   

 

4.5.7 En dynamisk forståelse av sted 

Massey (2005) anser at stedsbegrepet, slik det er formulert i den fenomenologiske 

tradisjonen, er statisk og essensialistisk, og dermed mangelfullt som analytisk verktøy for 

stadig mer globaliserte byer. Massey definerer fire kjennetegn ved steders egenskaper. Steder 

er relasjonelle, de inneholder multiplisitet, de er prosedurale og de er åpne, (Massey, 2005, s. 

9). At de steder er relasjonelle, innebærer at steder ikke eksisterer forut for sosial produksjon. 

Det gir ikke mening å snakke om at steder har identitet uten å snakke om hvilke praksiser 

som foregår der. Det er et anti-essensialistiske standpunktet som innehar en skepsis overfor 

autentisitetsbegrepet. Det relasjonelle perspektivet er opptatt av avstand og tomrom som kan 

oppstå mellom ulike entiteter på steder, og hvordan dette bidrar til å definere dem. 

Multiplisitet innebærer en erkjennelse av at steder oppleves og produseres forskjellig av 

forskjellige folk. Steder kan ikke sies å ha en bestemt identitet, da de nødvendigvis innehar 

flere konkurrerende identiteter. Det ligger en kritikk av tidligere tiders kolonialistiske og 

kjønnede syn på verden i dette synet. Steder defineres av sterke eller svake potensialer for 

pluralitet og variasjon. Videre er steder prosedurale. I dette ligger at de er i en konstant 

tilstand av konstruksjon og rekonstruksjon. I modernistiske og marxistiske syn, har man hatt 
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en forestilling om at det finnes et endelig mål i framtiden. Dette avvises her. På samme måte 

som det er mangelfullt å ha en endelig oppfatning om tid, er det galt å ha en endelig 

oppfatning om rom. Steder har interrelasjonelle forbindelser til andre steder, ofte steder som 

ligger langt avgårde. Dette innebærer en forståelse av at steder i essens er åpne (Massey, 

2005, s. 9-11). De fire perspektivene henger tett sammen, da alle innbefatter fleksibilitet, 

relasjonalitet og dynamikk. De viser at relasjonene strekker seg langt utenfor det lokale og at 

mennesker og steder er gjensidig konstituerende (Berg & Forskningsprogrammet Regional, 

2004).  

 

 

4.6 Arkitektur og planlegging: teoretiske perspektiver 

4.6.1 Planlegging i dag 

Hovedvekten av planleggingsteori som i dag har gjennomslag er i første rekke opptatt av det 

prosedurale (Hudson, 2007). Det substansielle innholdet sees gjerne som sekundært, noe som 

tas hånd om av spesialister på ulike felt, som boligbygging, industriutvikling, 

områderegulering og utvikling av institusjoner. Inkrementelle planleggingsidealer søker å 

legge til rette for samarbeid mellom ulike interessenter, at man tar avgjørelser fortløpende og 

at man trekker på kunnskaper som oppstår underveis i utviklingen. Planer kommer til 

gjennom en blanding av intuisjon, erfaring, heuristikker og kontinuerlige drakamper. Charles 

Lindblom beskriver det som «the art of muddling through». Inkrementell planlegging står i 

kontrast til bl.a. synoptisk planlegging, som var den rådende tilnærmingen til modernismens 

masterplaner. Svært få planleggingsmiljøer forholder seg lenger til synoptiske planidealer, 

der hovedmålet er å produsere planer som er ment å realiseres med et ferdig innhold 

(Hudson, 2007).  

 

4.6.2 Arkitekturdeterminisme 

Språket som brukes i plan- og arkitektkonkurranser er gjerne løfterikt. Tradisjonelt har man 

sett en retorikk som implisitt forutsetter et kausalt forhold mellom kvaliteten på miljøer og 

kvaliteten på sosiale forhold: Ved å bygge gode bomiljøer, vil folk få gode liv (Richards, 

2012). Denne formen for arkitektur- eller designdeterminisme var svært framtredende under 

den modernistiske epoken for byplanlegging, som hadde sin begynnelse i mellomkrigstiden 
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og sin storhetstid fra etterkrigstiden og fram til 1970-tallet. I Vesten og Øst-Europa ble det 

iverksatt ambisiøse byfornyelsesprosjekter som var kjennetegnet av stor skala, høye 

boligblokker med høy funksjonalitet, moderne infrastruktur, veinett tilrettelagt for 

privatbilisme og gjerne en uttrykksmessig monoton og monumental byggestil. I ettertid har 

den modernistiske planleggingstradisjonen blitt massivt kritisert for å ha et underutviklet syn 

på sosialt fellesskap, og for å være drevet av en effektiviseringsrasjonalitet som stikk i strid 

med ambisjoner om å bidra til gode boforhold, bidro til fremmedgjøring av enkeltmennesket. 

Et eksempel på dette er at man hadde en overdreven tro på at man kunne erstatte livet i 

gatene med balkongene i høyblokker. Mange folk fant det problematisk å finne seg til rette i 

de nye husene, da «de nye menneskene ikke var så forskjellige fra de gamle» (Richards, 

2012).  

 PÅ 1970-tallet så man vitenskapsteoretisk dreining vekk fra positivisme og mot 

humanistiske og poststrukturalistiske standpunkter i samfunnsvitenskapene. Parallelt med 

dette erkjente man i stadig større grad at de modernistiske planleggingsprosjektene var 

feilslåtte. Den modernistiske planleggingstradisjonen fikk ord på seg for å være inhuman, 

utopisk og fremmedgjørende. Rivningen av boligstrukturen Pruitt-Igoe i St. Louis på 1970-

tallet ble tillagt en vesentlig symbolsk betydning, og ble av enkelte omtalt som modernismens 

død (Hall, 2014). I denne perioden tilegner arkitekter og planleggere seg teoretiske 

standpunkter fra humanistisk og poststrukturalistisk litteratur, og tar opp i seg ideer hentet fra 

fenomenologi og eksistensialisme. Begreper som sted (place), følsomhet for det stedegne og 

sosialt fellesskap blir framtredende i faget. Den historiske betydningen av tilknytningen til 

steder blir artikulert med begrepet genius loci. som blir viktig blir for mange arkitekter 

gjennom Norberg-Schultz (Richards, 2012). Denne ideologiske dreiningen vekk fra 

modernisme var altomfattende, og mange gikk i rette med designdeterminisme som noe 

gammeldags og uønsket.  

 Man kan hevde at plan- og arkitekturfaget distanserte seg fra disse tankesettene på en 

overflatisk måte, at det bare er retorikken og symbolbruken som har endret seg, og at 

arkitekturdeterminisme i høyeste grad er til stede som en antakelse om en kausal funksjon 

også i vår postmoderne tid. I byplanprosjekter brukes det stadig en retorikk der materielle 

kvaliteter betegnes som forutsetninger for en rekke fordeler: sosial kohesjon, individuell 

lykke, styrking av demokratiske prosesser, miljøvennlige livsstiler., mv. Det er utvilsomt 

godt ment. Mye tyder også på at denne type retorikk bidrar til å styrke insentiver for sosiale 

ambisjoner i byutviklingsprosjekter. Dette tankesettet kan innebære en ulempe, i form av at 

man inntar en opphøyd posisjon og risikerer å ikke være følsom overfor andre gruppers 
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behov. Sosial påvirkning, og i visse tilfeller manipulering, er fortsatt en integrert del av 

arkitekturfaget, men retorikken er mildere enn den var under modernismen. Det fremmes 

jevnlig påstander om at arkitektur kan påvirke viktige samfunnsspørsmål som mental helse, 

integrering av innvandrergrupper og miljøvern. Implisitt i dette kan det ligge forestillinger 

om livsstiler som er typiske for nettopp planleggere og arkitekter er mer ønskverdige enn 

andre, og at faget trykker forestillinger om hvordan man oppnår et godt liv over hodene på 

grupper som kan ha helt andre preferanser. Spørsmålet man kan stille seg, er om det er 

arkitekturen som gjør mennesket til et komplett vesen, eller om det er omvendt, at mennesket 

gir arkitekturen dens verdi. Denne type spørsmål har i høy grad fått stå ubesvart i planpraksis.  

Et arkitekturdeterministisk syn har en viss utbredelse i planprosjekter. Troen på dette kausale 

forholdet er imidlertid i høy grad på antakelser. Plan- og arkitekturfaget vært lite interessert i 

å teoretisere denne typen spørsmål. Evidensbasert forskning på designdeterminisme har vært 

begrenset i omfang, og de studiene som har blitt gjennomført har ført til svært begrensede 

funn som bekrefter denne type antakelser (Talen, 1999). I visse sammenhenger har man også 

sett direkte avvisning av vitenskapelig etterrettelighet. Dette gjelder bl.a. representanter for 

New Urbanism-bevegelsen, som i høy grad baserte sine teorier på nettopp 

designdeterminisme, og dermed hadde lite å tjene på kritikk av deterministiske kausalkjeder 

(Richards, 2012).  

 

4.6.3 Mangfold 

I store deler av den vestlige verden har det blitt et politisk mål at planlegging skal legge til 

rette for en viss blanding av folk med ulik sosioøkonomisk status. For byer som er forankret i 

den globaliserte kunnskapsøkonomien har det blitt stadig viktigere å framstå som at de kan 

tilby en god livskvalitet for sine innbyggere. Mange av disse byene er i et konkurranseforhold 

med hverandre, og ser et fortrinn ved å framstå som om de er sammensatt av inkluderende 

nabolag, der folk med ulik bakgrunn, inntekt, kultur og livsstil kan leve side om side i en viss 

harmoni. Imidlertid kan man påpeke at disse målene om inkluderende nabolag innebærer en 

betydelig risiko for gentrifisering, som i mange tilfeller på lang sikt vil føre til det motsatte, 

nemlig segregering. Myndigheter sier aldri rett ut at de planlegger for gentrifisering, men 

bruker andre begreper som gjerne er vanskeligere å kritisere, som «byfornyelse», «urban 

revitalisering», «bærekraftige byer», mv. Dette innebærer i dermed i mange tilfeller en 

dobbel kommunikasjon, der myndigheter gjerne vil ha de positive sidene ved 

gentrifiseringsprosesser (skattegrunnlag, turisme, attraktivitet for overnasjonale selskaper), 
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men ikke de negative (segregering, fortrengning av lokale innbyggere, stedsløshet) (Lees, 

2008) 

 

4.6.4 Typologier og preferanser 

Også i samfunnsgeografi er det funn som tyder på at bygningstypologier kan bidra til en 

innvirkning på flyttemønstre. I områder i Groruddalen med høy tetthet av innvandrere, har 

man undersøkt flyttemønsteret hos nordmenn med lav inntekt som bor i høyhus (samtale med 

Terje Wessel, 2016). Man ser en tendens til at de flytter til småhus i områder i osloområdet 

med lavere innvandrertetthet kort tid etter at de får barn. Dette kan tyde på at en ensidig 

fortettingspolitikk i drabantbyene bidrar til å forsterke segregasjon gjennom white flight-

effekter.  

  

4.6.5 Arkitekturfeltets autonomi og rolle i økonomien 

Bylandskaper kan i en vid forstand sees som en refleksjon av den rådende ideologi eller 

tidsånd i et gitt samfunn (Knox & Pinch, 2010, s. 202). Felt kan sees som et sosialt univers 

der man forholder seg til visse regler, og hvor det akkumulerer seg bestemte former for 

kapital, og hvor det dannes relasjoner. Ordet felt kan tolkes som å inneholde to atskilte og 

samtidig beslektede betydninger: som et område der det utkjempes symbolske og materielle 

kamper (som i battlefield), og som et kraftfelt, et sosialt felt som former verdier og praksiser 

for dem som opererer innenfor feltet (Jones, 2009, s. 2519-2520).  

I et politisk-økonomisk perspektiv kan man si at arkitektur i de senere år har hatt en sentral 

rolle i markedsføringsstrategier for steder. Dette kan forstås som en resonans mellom til dels 

høyprofilerte arkitektfirmaer og politiske og økonomiske interessenters ulike agendaer 

(Jones, 2009, s. 2519-2520). Arkitektfeltet bidrar med en kulturell ramme som økonomiske 

endringer er forankret i. Feltets symbiotiske forhold til økonomien er i liten grad adressert 

eksplisitt innen arkitektteori, som i større grad handler om estetiserte diskurser. Dette 

kommer særlig til uttrykk i sammenheng med spektakulær og prestisjefylt arkitektur. 

Arkitekturfeltet har en betydelig autonomi, som ikke nødvendigvis arter seg som en frihet fra 

ytre begrensninger, men snarere at feltet har en evne til å vende eksterne imperativer om til 

problemstillinger som er spesifikt arkitektoniske. Feltets autonomi innebærer i hvilken grad 

det er i stand til å endre spilleregler og gjøre logikken fra andre felt til sine. Autonomi dreier 

seg altså ikke om en avvisning av egenskaper i andre felt, men evnen til å internalisere disse. 
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De gjeldende politiske og økonomiske premisser gir dermed implikasjoner for den 

semiotiske komponenten i arkitektur (Jones, 2009, 2525-2526). I en viss forstand kan man 

dermed si at arkitektfeltet har en uartikulert form for delaktighet til de økonomiske praksiser 

(Dovey, 2005, s. 291). Arkitektur innebærer en innramming av folks hverdagsliv, både 

materielt og diskursivt. Materialiteten påvirker hverdagslige handlinger, mens det diskursive 

bidrar til representasjonelle rammeverk for stedene folk beveger seg i. Med en trope kan man 

si at arkitekturen er en billedramme eller et bokomslag, som på en nødvendig og nøytral måte 

omslutter sosiale praksiser og oppfatninger om sted. De bygde omgivelsene nedgraderes 

dermed til et innholdsløs ramme som unndrar seg mening, og dermed kritikk. Det er dette 

Dovey betegner som the silent complicity, eller den tause delaktighet. Jo dypere materielle 

strukturer og representasjonelle uttrykk er forankret i hverdagslivet, jo vanskeligere blir å 

stille spørsmålstegn ved hvilke maktrelasjoner de bærer i seg. Nettopp denne tausheten er 

ifølge Dovey arkitektfeltets dypeste kilde til makt (Dovey, 2005, s. 291).  

 

4.6.6 Byutvikling og stedstilhørighet 

Mange byutviklingsprosjekter omgir seg med retorikk som tar til orde for å bidra til utvikling 

av opplevd stedsidentitet og at området oppleves som særegent for innbyggerne. Til tross for 

retorikk som handler om stedegenhet og unik tilknytning, har disse byutviklingsprosjektene 

gjerne klare visuelle og materielle fellestrekk med byutviklingsprosjekter i andre byer. 

Imidlertid vil lokale kontekster og innbyggeres ulike oppfatninger av byrom spille inn på 

fortolkning og bruk av bygde omgivelser. Arkitekter og planleggere møter dermed krav som 

kan vise seg å være utfordrende. Det forventes det at de skal skape moderne omgivelser som 

gjør det mulig for folk å oppleve tilhørighet og utvikle en stedsidentitet knyttet til området, 

samtidig som de forsøker å unngå å henfalle til historisistiske og nytradisjonalistiske grep i 

utformingen (Grubbauer, 2011).  

 

 

4.6.7 Representasjonell tilknytning til globale byer: implikasjoner for det 

visuelle 

I postindustrielle byer har man fra midten av 1990-tallet har man sett en framvekst av 

transformasjon- og utviklingsprosjekter i stor skala, såkalt Urban Mega Projects (UMPs) 

(Grubbauer, 2011, s. 2). Framveksten av UMPs har implikasjoner for byers status og 
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tilknytning i hierarkiet av globale byer og for visse normer for byutvikling. Offentlige 

myndigheter har vanligvis lite erfaring med å håndtere utviklingsprosjekter i en så stor skala. 

Ofte ser man at UMPs bidrar til restrukturering av politikk og en redistribusjon av 

kompetanse og faglige ansvarsområder fra det offentlige til det private og halvprivate. I 

tillegg får ofte UMPs status som særtilfeller og får status som viktige for byutviklingen. Disse 

forholdene gjør at man er mer villig til å omgå lovverk og lempe på gjeldende normer for 

utvikling. UMPs sees som eksepsjonelle, og i kraft av dette, kan lokale normer overstyres til 

fordel for byutviklingstendenser som både politisk og formmessig er uttrykk for 

globaliseringsprosesser (Grubbauer, 2011, s. 2).  

UMPs har kraft til å iverksette symbolske endringer og utgjør en betydelig påvirkningskraft 

på representasjonell logikk, hvordan byområder framstår visuelt og hvilken identitet de 

utstråler, ikke minst utad. Det har utviklet seg en global norm der bymiljøer ikke bare skal 

bebos, de skal også ha et visst semiotisk uttrykk for å signalisere vekst, 

kunnskapsintensivitet, kreativitet og innovasjon. Man ser en tett sammenheng mellom 

etablering av UMPs og tilknytning til den globale økonomien og framgang i konkurransen 

mellom globale byer (Grubbauer, 2011, s. 2). En høy grad av synlighet er gjerne nødvendig 

for at myndigheter skal kunne være mulig å forstå for innbyggere og interessenter, og for å 

rettferdiggjøre disse utviklingsområdenes status som eksepsjonelle. UMPs er gjerne godt 

synlige, ikke bare pga. skala og sentral plassering i bybildet, men også at de har en annen 

visuell profil enn de nærliggende omgivelsene (Grubbauer, 2011, s. 2-3).  

 To ulike visuelle hensyn kan her komme i konflikt med hverandre. På den ene side 

følger disse utviklingsprosjektene vanligvis visse konvensjoner, der de innretter seg etter et 

uniformt, globalisert uttrykk. Samtidig ønsker man gjerne å skape løsninger som er følsomme 

overfor det stedsspesifikke, som tar hensyn til lokale kontekster, som oppfattes som 

autentiske og integrerte, og som samtidig innebærer en oppgradering fra eksisterende bygg. 

Det kan dermed oppstå en friksjon mellom det lokale og det globale. Innen planlegging er det 

en konsensus om at utviklingsområder skal ha en viss funksjonsblanding, et visst mangfold i 

befolkningssammensetning og visuelt uttrykk. Denne konsensusen støttes opp av en diskurs 

om fleksibilitet og mangfold på en rekke områder, sosioøkonomiske, kulturelle, miljømessige 

og estetiske. Til tross for at retorikken som omgir disse utviklingsprosjektene så gjerne 

bruker begreper som mangfold, stedegenhet og variasjon, er UMPs svært like hverandre. Det 

er en global konsensus om diversitet. Dette framstår som et paradoks. Til tross for fysiske 

likheter, kan det være et vesentlig spenn i hvilken funksjon som signifikant kan ha lokalt og 
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hvordan disse områdene blir tolket av de respektive lokalbefolkninger (Grubbauer, 2011, s. 3-

4).  
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5 Informantene 
 
 
 
Informant 1   Jobber for PBE, har vært involvert i arbeidet med konkurransen 

Bidragsyter 2  Har levert vinnerbidrag til konkurransen 

Bidragsyter 3  Har levert vinnerbidrag til konkurransen 

Bidragsyter 4  Har levert vinnerbidrag til konkurransen 

Bidragsyter 5A  Har levert vinnerbidrag til konkurransen 

Bidragsyter 5B  Har levert vinnerbidrag til konkurransen 

Jurymedlem 6  Har sittet i juryen for konkurransen 

Jurymedlem 7 Har sittet i juryen for konkurransen 

Jurymedlem 8  Har sittet i juryen for konkurransen 

 
Alle informantene er med ett unntak arkitekter.  
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6 Analyse 
Problemstilling for oppgaven er formulert som «Hvordan planlegger man for dannelse av 

stedsidentitet i Hovinbyen?» Plan- og bygningsetaten etterlyser dette spesifikt i Invitasjon til 

åpen plan- og idékonkurranse om Hovinbyen. De følgende analysekapitlene vil søke å svare 

på underproblemstillingene hver for seg. Hvert av kapitlene i analysedelen er organisert slik 

at det følger et temporalt løp som er parallelt med plan- og idekonkurransen: Først analyse av 

intervjuer med informanter som kan uttale seg om arbeidet med invitasjonen til 

konkurransen. Dernest analyse av intervjuer med informanter som har levert vinnerbidrag. Til 

slutt analyse av intervjuer med informanter som har sittet i juryen. Forskningsspørsmålene er 

som følger:  

1) Hva menes med begrepene sted og stedsidentitet? 

2) Hva definerer Hovinbyens stedsidentitet i dag?  

3) Hva slags strategi har blitt brukt i arbeidet med dannelse av stedsidentitet i 

Hovinbyen? 

4) Hvilke grupper planlegger man for? 

 

I hovedsak er det kvalitative intervjuer som utgjør grunnlaget for datamaterialet i denne 

analysen. For å svare på problemstilling 4 gjøres i tillegg en semiotisk analyse av utvalgte 

konkurransebidrag. Disse semiotiske analysene er ikke ment å være uttømmende eller 

definitive, men snarere fortolkningsmessige forsøk som søker å peke mot hvordan de 

muligvis blir oppfattet i den sammenheng de er ment for, altså i juryarbeidet, og ikke minst 

hva de kommuniserer med publikum gjennom media.  
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6.1 Forskningsspørsmål 1: Hva menes med begrepene 

sted og stedsidentitet? 

Dette første analysekapittelet har som mål å svare på underproblemstillingen «Hva menes 

med begrepene sted og stedsidentitet?». Det empiriske grunnlaget i den følgende analysen er 

intervjuer. Bakgrunnen for at spørsmålene stilles er at begrepene har en framtredende plass i 

konkurranseinvitasjonen.  

De fleste informantene uttrykte at de ikke hadde noen fast oppfatning eller definisjon 

av begrepet stedsidentitet og tok høyde for at det blir brukt forskjellig av forskjellige 

mennesker. En typisk reaksjon på spørsmålet om hva stedsidentitet egentlig innebærer, var at 

det var krevende å forholde seg til begrepet. Enkelte unnskyldte seg for å ikke ha noen god 

definisjon. Andre viste til at arkitektfaget innebærer at man ikke spesialiserer seg i én ting, 

men at man inntar en mellomposisjon mellom vidt forskjellige fagdisipliner, som ingeniører, 

samfunnsvitere, trafikkeksperter, utviklere, politiske myndigheter, o.a. Enkelte uttrykte også 

at begrepet ble brukt på en unøyaktig og villedende måte; at det er et ord med en positiv 

klang som egner seg i markedsføringsøyemed.  

Informantene uttrykte ulike og til dels svært forskjellige oppfatninger av begrepene sted og 

stedsidentitet. Intervjuene viser at stedsbegrepet blir brukt på svært forskjellige vis av de 

ulike informantene. I mange tilfeller forklarte informantene at sted hadde en materiell 

dimensjon, gjerne i kombinasjon med en geografisk fiksering. I tillegg ble sted forklart som å 

ha en sosialt konstruert dimensjon. I visse tilfeller var dette et syn som kom fram først etter at 

informantene ble utfordret til å resonnere rundt dette.  

 

Informant 1 har arbeidet med plan- og idékonkurransen som ansatt i Plan- og bygningsetaten 

(PBE). Hun åpner med å legge til grunn at PBE forholder seg til sted som lokasjon og sier at 

etaten generelt har en «geografisk» oppfatning av hva sted er. Steder refererer til lokasjoner, 

men dette ikke er faste definisjoner, og stedsbegrepet har heller ikke har blitt problematisert i 

forkant av konkurransen.  

 

Informant 1: «Vi har ikke vært nøyaktige i det. Jeg tror ikke vi har noen stedsdefinisjon. Vi 
har ikke en definisjon av sted eller av identitet eller av stedsidentitet i arbeidet med 
konkurransen.»  
 

Ifølge informanten har dermed ikke PBE en klar definisjon av stedsbegrepet. Det har ikke 

informanten selv heller, men hun har åpenbart et reflektert forhold til hva det innebærer og 
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har en fyldig forklaring på dette. Hun uttrykker at dette er vanskelige begreper å definere 

presist, og at hun til og med har kikket litt i bokhylla kvelden i forveien for å forberede seg til 

intervjuet, uten å komme nærmere noen fast definisjon. Hennes forklaring er at steder har en 

historisk dimensjon som lokasjon for sosialt konstruerte lokalsamfunn, men hun legger vekt 

på at denne konstruksjonen aldri er avsluttet, men i en stadig prosess. Steder er historisk 

forankret gjennom kollektive narrativer. Et sted er dynamisk, det er i stadig utvikling, og det 

har et visst meningsinnhold. Det er dermed viktig for informanten at man har en holdning til 

sted som ikke er statisk i det videre arbeidet med Hovinbyen. Masseys (2005) syn på sted 

som prosedurale kommer tydelig til uttrykk her. Informanten bruker området Haraldrud som 

eksempel og sier at dette stedet er noe helt annet enn det det var for femti år siden, og om 

femti år vil det være noe annet igjen. Stedet defineres av i høy grad av de historiske spor som 

finnes i landskapselementer og i bygde omgivelser. Disse historiske sporene blir forklart 

normativt som svært viktige for det strategiske arbeidet med Hovinbyen; hensikten med at 

PBE ber spesifikt om at konkurransebidragene definerer hva som er Hovinbyens nåværende 

identitet og hvordan den kan utvikles, er nettopp å signalisere at dette er et 

transformasjonsområde, og ikke at man skal rive alt og bygge noe nytt. Det er viktig for 

informanten at utviklingen ikke fører til en stedsløshet (jf. Relph, 1976) gjennom en total og 

brå utskiftning av bebyggelsen.  

 

Informant 1: «Hensikten med å bruke begrepene sted og stedsidentitet har vært å 
signalisere at disse områdene ikke er bare er tabula rasa, her skal man liksom bare skal 
tenke helt nytt, men at de områdene også inneholder noe. Det kan være fysiske egenskaper 
eller andre elementer som har vært viktige for stedet, som vi tenker det er viktig å ta 
utgangspunkt i. Det er jo dynamisk og det skjer over tid. […] man må også må ta 
utgangspunkt i noe av det som er særegent ved de ulike områdene.»  
 

Ordet «kvaliteter» blir brukt for å beskrive eksisterende materielle egenskaper ved landskap, 

infrastruktur og bygde omgivelser som befinner seg i området. En observasjon er at dette 

ordet brukes om ting som allerede finnes, ikke om ting som skal komme. Informanten 

forklarer at PBE har gjort stedsanalyser av de ulike delområdene, uten å ha benyttet seg av 

faste definisjoner av hvilke delområder som har hvilken identitet i arbeidet med 

konkurransen. Lignende erfaringer har blitt gjort i byutviklingsprosjekter i bl.a. Melbourne 

(Dovey et al., 2009), der begreper som «karakter» og «identitet» har blitt brukt, uten at det 

har vært noen enighet om hva dette egentlig betyr. Informanten uttrykker at hensikten med å 

ha en følsomhet overfor eksisterende narrativer og tilknytning blant innbyggere, er å unngå 



 51 

stedsløshet. Utviklingen i mange områder går i retning av at man får mye av det samme, og at 

stedene stadig mer like hverandre, ifølge informanten. Det er dermed viktig å ivareta en viss 

heterogenitet ved å bevare eksisterende strukturer ut fra kriterier som handler om hvorvidt de 

er representative for en annen tid, om de tjener som påminnelse om en nær historie. Ikke alle 

disse strukturene blir vurdert til å oppfylle alminnelige bevaringskriterier, men de kan likevel 

fylle en funksjon i å skape en viss friksjon mellom ny og gammel bebyggelse. «Steder blir 

veldig like», som hun sier  

Informanten legger også vekt på at PBE ikke er ute etter høyest mulig utnyttelse av 

området i form av størst mulig omsetning, men at innholdet i området også skal få være med 

videre. Dette sees i sammenheng med stedsbegrepet, at man ikke bygger hele området fra 

grunnen av, men at man videreutvikler det som allerede finnes.  

Hun oppfatter at verken sted eller stedsidentitet er objektive størrelser, men at sted vil 

være forskjellig for forskjellige typer mennesker. Dette henger godt sammen med Masseys 

(2005) forståelse av sted som at det nødvendigvis innehar en viss multiplisitet. Dette er 

knyttet til opplevelse av stedet. For å oppleve noe som et sted eller ha en tilknytning til et 

sted, må man ifølge informanten føle at man er en del av stedet. En mulig forklaring på 

hvordan man føler at man er en del av et sted, er gjennom Metz’ modell for identifisering 

(Leach, 2002). Gjennom en toveis prosess, der man projiserer sine egne følelser og subjektive 

vurderinger på materielle omgivelser, og i neste omgang introjiserer sitt eget følelsesliv fra de 

samme omgivelsene, leser man seg selv i bygningene. Dermed føler man tilknytning.  

På oppfølgingsspørsmål om stedet har en identitet, er informanten ikke enig. Ifølge henne vil 

dette innebære en statisk forståelse av stedsidentiteten, som om identiteten er noe som er 

ferdig og fiksert. Ifølge informanten blir individet påvirket av stedet, parallelt med at stedet 

blir påvirket av individene. Bygningene i enkelte av områdene betyr noe helt annet i dag enn 

da de ble bygget. Stedsidentiteten har kan dermed forstås som at den har en temporal 

dimensjon. Denne forståelsen av sted som noe temporalt uavsluttet og åpent har sammenheng 

med Masseys syn på sted som at de er prosedurale (Massey, 2005). Tilknytning til steder er 

noe som oppstår over tid. Det er dermed viktig at steder ikke bygges opp fra bunnen i løpet 

av kort tid, da dette vil gå på bekostning av tilknytningen og tilhørigheten den enkelte måtte 

føle til et gitt sted. Informanten anser at denne tilknytningen eller tilhørigheten har en nær 

sammenheng med hva stedsidentitet innebærer. Denne tilknytningen individet føler til 

bygninger og gater er forskjellig avhengig av om man bor på stedet eller ikke. Det som kan se 

stygt ut for en om ikke er kjent der, kan være trygt og vakkert for en som bor der. Disse 

betraktningene tyder på at en stedidentitet som skapes av de som er til stede er mer vektig 
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eller meningsfull enn den som skapes gjennom vurderinger av representasjoner fra utsiden.  

Det vektlegges at det må være en viss kontinuitet eller flyt i utskiftningen av bygde 

omgivelser for å sikre at det foregår en tilknytning til steder. Dette skjer også gjennom brudd 

mellom det nye og det gamle.  

 

Informant 1: «Jeg tror det hadde vært mye kjipere på Løren om man ikke hadde beholdt 
noe av den gamle bebyggelsen. Løren tåler en del nytt, nettopp på grunn av at man har 
beholdt noe av det som finnes der fra før. Det gir en variasjon og, som du sier, autentisitet. 
Du føler at du er … det er noe særegent som gjør at du ikke er hvor som helst. Du er på 
Løren.» 
 

Informantens forklaring på sted er at de er sosiale konstruksjoner der det materielle blir tillagt 

mening og verdier gjennom ulike kontinuerlige tolkninger. Hun anser at steder er temporalt 

åpne. Steder får sine identiteter gjennom individers subjektive vurderinger av dem. Dette sees 

på som en gjensidig prosess, der folk konstruerer steder, og steder konstruerer folk. Hun har 

et normativt, negativt syn på utvikling der man ikke ivaretar gammel bebyggelse, da dette vil 

føre til ensartede miljøer og stedsløshet. Dette har ifølge informanten vært et premiss i 

arbeidet med å utvikle stedsidentitet i Hovinbyen.  

 

Bidragsyterne 

Bidragsyter 2 er arkitekt i et av de fire kontorene som har levert vinnerbidrag. Han forstår 

stedsbegrepet som at det er et lokale som er geografisk fiksert til en lokasjon, i tråd med 

Agnews tre nivåer for stedsforståelse (2011). Han nevner Grünerløkka i Oslo som eksempel 

på dette, at dette området for fem år siden var et `hipsterland´, hvilket det ikke er lenger, men 

stedet Grünerløkka er det samme. Stedsidentiteten har derimot flyttet seg til andre deler av 

byen som er i en tidligere fase av gentrifisering. Sted er ifølge informanten først og fremst 

noe materielt, men på direkte spørsmål om dette, utvider han oppfattelsen av sted til også å 

gjelde individuelle opplevelser; man kan gå til et sted, knytte erfaringer til stedet, og dermed 

ha et personlig forhold til stedet. Dette kan tolkes som at informanten oppfatter at sense of 

place oppleves som verdifullt eller ønskverdig, men at det også er vanskelig å definere.  

Berger beskriver bevisstheten som at den alltid er intensjonell, den er alltid rettet mot noe, 

enten det er noe materielt utenfor mennesket, eller noe som opptrer som et element i en indre, 

subjektiv virkelighet (Berger, 1966). Det hverdagslige, realissimum, det som skjer her og nå 

har en spesiell forrang som den mest framtredende sfære av virkelighet man er bevisst på. 

Det hverdagslige framstår som ferdig objektivisert idet man går igjennom alminnelige 
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gjøremål. Samtidig har man en tendens til å strekke seg utenfor denne virkelighetsforståelsen. 

Mange av de objekter som man støter på til daglig er ladet med andre individers subjektive 

intensjoner. Dette kan sees som en drivende kraft i produksjonen av tegn (Berger, 1966, s. 

50). Symbolikk og symbolske systemer blir dermed essensielle konstituerende bestanddeler i 

hverdagens realissimum og i en alminnelig oppfatning av hva som er virkelig. Språket bygger 

opp semantiske felt som består av tegn og symboler som blir kontinuerlig omskrevet. Disse 

feltene er i større eller mindre grad løsrevet fra hverdagslivet (Berger, 1966, s. 55). Dette er 

fyldig redegjort for i oppgavens teorikapittel. Denne løsrivelsen fra ens eget realissimum til å 

ha bevissthet på, og innlevelse i, andre subjekters meningsproduksjon kommer til uttrykk i 

hvordan informanten oppfatter forskjellen på sted og stedsidentitet. Informanten skiller 

mellom betydningen av sted og stedsidentitet bl.a. ved at sted er knyttet til individuelle 

opplevelser, mens identitet er noe kollektivt, noe som oppstår når flere bidrar til det. Dette 

standpunktet kan tolkes slik at det nettopp er de intersubjektive vurderinger av symboler og 

tegn som utgjør stedsidentiteten.  

Han mener stedsidentitet er et begrep som tas for lett i bruk i politikk og offentlig 

debatt. Han er ikke skeptisk til identitetsbegrepet som sådan, men mener at slik det brukes 

ofte innebærer en forenkling av hva det betyr. Begrepet finner vei også inn i faglige miljøer, 

uten at det egentlig er noen enighet om hva som menes med det. Han anser at begrepet 

misbrukes og misforstås.  

 

Bidragsyter 2: «Man ender fort opp med klisjeer. […] Identitet i urbanismesammenheng 
eller i byplansammenheng er et veldig tomt ord. Jeg synes identitet og den måten man 
prøver å lage en label på en urban bydel, det er ren markedsføring.»  
 

Dette utsagnet plasserer bruken av stedsidentitetsbegrepet i en politisk-økonomisk 

forklaringsmodell slik det er beskrevet av Jones (2009), der kulturelle produkter inntar en 

sentral rolle i markedsføringsstrategier. Arkitektur og planløsninger bidrar her med en 

kulturell kapital som økonomiske endringer er forankret i. Informantens oppfatning om at 

stedsbegrepet brukes på en unøyaktig måte henger sammen med Doveys forklaring om uklar 

begrepsbruk i et byutviklingsprosjekt i Melbourne |(Dovey et al., 2009, s. 2596). Informanten 

uttrykker sterk enighet i påstanden om at grunnen til at stedsidentitetsbegrepet har en så 

framtredende plass i konkurranseprogrammet, er at kommunen først og fremst ønsker å 

signalisere at det skal bli hyggelig i Hovinbyen. Han forklarer om sin egen oppfatning av 

identitet innebærer at det er noe som oppstår i takt med at et område fylles opp av mennesker 

og bedrifter, og nevner emergence-teori som en forklaring på hvordan stedsidentitet oppstår.  
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Bidragsyter 2: «Man sammenligner en by med … en maurtue. Disse maurene, de har jo en 
veldig, veldig liten hjerne. Den eneste responsen de kommuniserer med, er feromoner. De 
bare lukter, luktesansen, og med denne ene sansen klarer de å bygge et helt samfunn. De 
mange små bidragene bidrar til en stor helhet. […] Byene har en evne til å selv-
organisere.» 
 

Denne forklaringen er ment å sikte til pragmatiske prosesser og økonomisk beslutningstaking 

i samfunnet. I en viss forstand peker den videre mot Amin og Thrifts betraktinger om at man 

ikke trenger å ha en høy grad av bevissthet om samfunnet rundt seg, men at kroppslige og 

vanemessige disposisjoner fungerer som drivkraft til å fungere i et bysamfunn (Amin & 

Thrift, 2002).   

Bidragsyter 3 er arkitekt som har jobbet med et av vinnerbidragene. Hun oppfatter 

sted som noe et spesifikt territorium som har spesifikke materielle egenskaper som kan 

oppleves av individet på et personlig plan og i et menneskelig perspektiv. Denne forklaringen 

er til forveksling lik Agnews tre nivåer for stedsforståelse: lokasjon, lokale og sense of place. 

Imidlertid innbefatter ikke denne forklaringen noen åpenbar form for resiprositet mellom 

bygde omgivelser og individer. Stedsidentitet er etter hennes skjønn nært knyttet til sted.  

Generiske byer og generiske steder, som ligner på hverandre uavhengig av hvor i 

verden de befinner seg, forklares som at de er motsatsen til en tydelig stedsidentitet. Dette bør 

forstås normativt som at det er et potensial for stedsløshet og manglende tilknytning til steder 

i utviklingsområder som er svært like andre områder og som mangler noen form for lokal 

uttrykksmessig egenart.  

Informanten uttrykker at hun anser områders materielle kvaliteter for å komme forut 

for stedsidentitet. Richards (2012) viser til at retorikk om arkitekturdeterministiske 

kausalmodeller historisk er kraftig nedtonet i den postmoderne tid. Imidlertid argumenterer 

han for at forestillingen og antakelsen om at et slikt kausalforhold eksisterer lever i beste 

velgående, men at retorikken har blitt mindre bombastisk parallelt med den postindustrielle 

og governance-styrte utviklingen som generelt kjennetegner vestlige byer. Informanten 

forklarer kvaliteter som noe materielt, for eksempel natur og landskap, eldre bygninger og 

infrastruktur som allerede eksisterer i området, og som kan tenkes å være verdt å ta vare på. 

Kvaliteter sees som et potensial for videre utvikling. Kvaliteter legger dermed premissene for 

stedsidentitet. Hun anser at stedsidentitet er knyttet til opplevelser av disse materielle 

forholdene og de mentale konstruksjoner man kan gjøre seg rundt dem.   
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Bidragsyter 4 er arkitekt som har jobbet med et av vinnerbidragene. Intervjuet foregår via 

skype. Han sier han ikke har tenkt så mye teoretisk over hva stedsidentitetsbegrepet 

innebærer. Han ønsker ikke å være skråsikker i sin definisjon av begrepet, men sier han tror 

han bruker det om materielle kjennetegn som finnes i områder og de konnotasjoner folk har 

til dem.  

 

Bidragsyter 4: «Jeg tror måten jeg bruker ordet identitet på, det er vel på en eller annen 
måte at det må være noe særlig, en særlig kvalitet eller noe bemerkelsesverdig som gir 
området en identitet, noe som man kjenner igjen.» 
 

Informanten legger vekt på at bemerkelsesverdige bygninger, som for eksempel kirker, 

fungerer som kulturelle spor ved at de skiller seg fra omgivelsene. Det følger historie med 

eksisterende bygde omgivelser, og dette bidrar til å skape identitet. Lees (2001) beskriver en 

lignende tilnærming til forståelse av sted, der steders historiske forankring reproduseres 

gjennom representasjoner, og dermed gir steder mening. Videre mener informanten at  

stedsbegrepet innebærer materielle eksisterende forhold som befinner seg på et fiksert 

geografisk område, men at det i en planleggingsfase er nødvendig å ta stilling til hvilken 

skala man vurderer et gitt område i. Dette kan forstås i henhold til Agnews tredeling (2011), 

at steder er lokaler som er forankret i lokasjon. Det kan også tolkes som at det er en 

monokausal forbindelse mellom bygde omgivelser og stedsidentitet, der arkitektur med en 

viss forrang determinerer hva steder er. Dette synet er kritisert av Richards (2012). 

Dersom man «zoomer ut» og vurderer området fra avstand, i en større skala, kan det ifølge 

informanten også gi mening å snakke om en meta-stedsidentitet. Dette har vært spesielt viktig 

i arbeidet med Hovinbyen, som er et område av betydelig størrelse. Han legger for dagen en 

pragmatisk holdning til bruken av begrepet og gjør oppmerksom på at det er begrenset hvor 

store deler av arbeidsdagen som går med til semantiske undersøkelser.  

 

Bidragsyter 4: «Men jeg må innrømme, det er jo interessant at du spør, men altså, i 
hverdagen når vi utvikler prosjekter sitter vi ikke og filosoferer så mye over det.» 
 

Flere av informantene har perspektiver på sosiale aspekter ved stedsidentitet som ikke 

kommer til uttrykk før de får spørsmål om det. Informant 4 blir oppfordret til å resonnere 

rundt sosiale aspekter ved stedsidentitetsbegrepet generelt, og ikke bare for Hovinbyen. Dette 

fører til at han utvider sin egen forklaring, og forklarer om et syn på sosiale aspekter ved 
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identitet som ikke er betinget av en materiell eller historisk determinisme, og som heller ikke 

er begrenset til stedsidentitet som en ensidig følge av representasjoner. Lees (2001) viser 

hvordan steder utfoldes, eller «gjøres», i et spenn mellom det performative og det 

representasjonelle.. Samtidig produseres steder gjennom de praksiser som utspiller seg der. I 

mange tilfeller er disse praksisene uforutsigbare, og de kan gjerne være løsrevet fra de 

forventninger og føringer som legges av det representasjonelle. Informanten gir en forklaring 

som kan sies å henge sammen med denne dynamikken. Han sier det er sjelden at ulike former 

for arkitektur eller bygde strukturer, altså en fysiske ting, som er grunnen til at et område har 

en identitet. Det er derimot menneskene som oppholder seg der og det sosiale liv som 

utspiller seg der, som skaper stedsidentitet. Forklaringen dreier seg om hva som skaper 

stedsidentitet, og ikke hva den egentlig består av. Han skisserer forskjellen på byområdene 

Grünerløkka og Grønland i Oslo. Det er andre mennesker som typisk oppholder seg der, og 

livet i gatene fortoner seg som annerledes. «Så det er jo sånn sett menneskene og det livet 

som foregår som typisk gir områder identitet. Men det er jo etablerte identiteter.» Det er dette 

livet som gir områdene deres identiteter, og ikke de bygde omgivelsene.  

Informanten har et inntrykk av området som at det er en betydelig forskjell i hvordan 

det oppleves for dem som bor der og hvordan det oppfattes utenfra av den øvrige 

befolkningen. Han tar høyde for at det oppleves annerledes av folk som kjenner området 

bedre.  

 

Bidragsyter 4: «Man er alltid glad i det området man bor i på en eller annen måte, selv om 
det ikke nødvendigvis er et bra område å bo i.» 
 

Bidragsyter 5A og Bidragsyter 5B er begge arkitekter som har levert vinnerbidrag til 

konkurransen. Intervjuet har form av en diskusjon mellom tre parter, der de også stiller 

intervjuer spørsmål underveis. De synes stedsidentitet er et svært vanskelig og lite entydig 

begrep å jobbe med innen arkitektur. De reagerte også på at begrepet hadde en så 

framtredende plass i invitasjon til konkurransen, som om stedsidentitet var noe man uten 

videre kunne implementere. De anser begge at sted innbefatter bygninger, rom, mennesker, 

sosialt liv og funksjoner. Sett i lys av Agnews tre forståelser av sted (2011) forklarer de sted 

som lokasjon, lokale og sense of place. På spørsmål om hva sted er, kommer denne 

forklaringen umiddelbart, uten noen oppfordring til å inkludere det sosiale og opplevde.  

Stedsidentitet oppfattes som å innbefatte både materielle og sosiale aspekter. Informantene 

viser en viss ydmykhet overfor bruk av stedsidentitetsbegrepet:  
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Informant 5A: «Vi er oppdratt til at vi skal tenke veldig mye på stedsidentitet, og så kjenner 

man seg kanskje litt skyldig, for man bruker ikke så mye energi på det.» 

 

Ikke desto mindre er stedsidentitetsbegrepet noe de har diskutert seg i mellom, i arbeidet med 

konkurransen og i forkant av intervjuet. Begrepet defineres her i hovedsak av hvordan det 

oppstår. Stedsidentitet forstås som at det er nært forbundet med historie, men samtidig at det 

har en flyktig, omskiftelig egenskap. Stedsidentiteter forstås som at det er noe som blir til i 

noen hode og som forandrer seg over tid. Det er ikke en fast ting, men noe «passe vagt». 

 

Informant 5A: «Vi [arkitekter] liker å tenke at stedsidentitet kan være noe veldig definert, 
men det er ikke nødvendigvis det.» 
 

Ifølge Bourdieu (1995) finnes det hierarkier av klasser. Disse kjennetegnes av tilgang på 

ulike former for kapital, kulturell, økonomisk, symbolsk og sosial. Det er forskjeller i 

hvorvidt ulike aktørers habitus er noe selvfølgelig og uanstrengt, eller om det er noe man 

streber etter i den hensikt å tilegne seg mer kulturell, symbolsk og sosial kapital. I tilfeller der 

individer aktivt søker å øke sin kulturelle og sosiale kapital, kan man anta at dette delvis er 

motivert av å bli tillagt en større kulturell og sosial rikdom av andre aktører, nærmest som et 

utslag av forfengelighet. Dette er beskrevet i oppgavens teorikapittel. Informantene foreslår at 

dette er et kjennetegn ved identitet, og stiller dette synet opp mot tilhørighet. Tilhørighet til 

steder er beskrevet av Leach (2009) som et resultat av performativitet, der aktører gjennom 

vanemessige, kumulative handlingsmønstre reproduserer normer og sett av normer. Diskurser 

for tilhørighet til steder oppstår gjennom repetisjoner og replikasjoner av symbolske 

handlinger og normaliserte koder. Tilhørighet får en materiell tilknytning gjennom disse 

handlingene. Kollektive minner og forestillinger blir kroppsliggjort, og folk føler tilhørighet 

til de rommene de foregår i. Stedet blir en lokasjon for kulturen. Begge informantene mener 

at stedsidentitet skapes både gjennom en indre tilhørighet og gjennom en ytre vurdering, men 

har ikke nødvendigvis samme oppfatning av hvordan dette foregår: 

 

Bidragsyter 5B: Vi har snakket litt om det der med tilhørighet, det påvirker jo. Tilhørighet 
er kanskje fra innsiden og ut, mens identitet blir liksom karakterisert fra den som står på 
utsiden og ser inn på det folk har til felles eller hva de deler? 
 
Bidragsyter 5 A: Man får vel identitet ved å tenke at man identifiserer seg med en eller 
annen, og det kan komme fra seg selv og sin gruppe også, eller tenker du at det bare er noe 
som noen ser noen andre som? 
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Bidragsyter 5B: Nei da, ikke bare det, selvfølgelig, man kan jo føle med-identitet. 
 

Bidragsyter 5 A mener at det som skiller tilhørighet fra identitet, er at tilhørighet handler om 

at man ønsker å ha en viss relasjon til en gruppe, mens identitet handler om hvordan man blir 

oppfattet av andre og hvordan man oppfatter andre. Tilhørighet sees her som et 

grunnleggende menneskelig behov for kontakt med andre, mens identitet er en 

fortolkningsramme. Dette gjelder både materielle og sosiale forbindelser og identifiseringer. 

Identitet sees som et utfall av observasjoner av omverdenen. Informant B mener at fysiske 

omgivelser som fører med seg visse konnotasjoner i noen grad kan føre til at det danner seg 

bestemte stedsidentiteter. Hun nevner økolandsbyen på Hurdal som eksempel på dette. 

Videre peker hun på at hennes egen yrkesgruppe, arkitekter, trives godt i lag med hverandre, 

og at måten de bor og innretter boligene sine på har en del fellestrekk. Dette setter hun i 

sammenheng med identitet. Bidragsyter 5A foreslår følgende distinksjon mellom tilhørighet 

og stedsidentitet: 

 

Bidragsyter 5 A: «… at man ønsker å være en del av en pakke, eller at man ser andre som 
en del av en pakke, uten at det trenger å være en … utveksling av noe mellom de 
menneskene. Når du snakker om den bygården, vil du da være en del av det som utstråler 
at de lever riktig, eller er det fordi du har lyst til å bo der og dele det sammen med de 
menneskene? Det siste handler om tilhørighet, at du har det livet sammen med noen, mens 
det at du vil være en del av en sånn korrekt bevegelse som gjør de riktige valgene, det 
handler mer om identitet.»   
 

Informantene opplever dermed et betydelig spenn mellom begrepene stedsidentitet og 

tilhørighet. Det er ikke rimelig å anta at det er akkurat denne forståelsen av stedsidentitet som 

etterspørres i invitasjon til konkurransen. Dette illustrerer at begrepet har et tolkningsrom 

som er så stort at det ikke gir noen presis mening.  

 

Juryen 

Jurymedlem 6 har sittet i juryen for konkurransen. Han er arkitekt. Han har en rikholdig og 

mangslungen forståelse av stedsbegrepet, med flere tilnærminger. Den første er lingvistisk. 

Han forklarer sted som at det er noe som kan ha et navn eller en betegnelse, noe som kan gi et 

bilde i hodet når man hører navnet, og videre at sted er et fysisk, geografisk område eller 

punkt. Sted har et visst innhold som er sosialt produsert. Det er de assosiasjonene man har til 

geografiske områder eller punkter som gjør at man kan skille ett sted fra et annet. Denne 
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delen av informantens forklaring kan gjerne tolkes i lys av de Saussures lingvistikk. 

Stedsnavn er signifikanter for geografisk avgrensede områder som er tillagt en bestemt 

mening. Områdene er dermed signifikatene, og forbindelsen mellom disse to danner et tegn. 

Tegnet kjennetegnes bl.a. av at det er forskjellig fra andre tegn (Hall, 1997, s. 30-31).  

 Han skiller mellom ulike meta-nivåer å betrakte stedsidentitet på. Dersom man 

betrakter et område på avstand eller på et kart, vil man kunne identifisere visse 

infrastrukturelle og landskapsmessige forutsetninger. Han mener at stedsidentitet er betinget 

av at sted har autentisitet og autentiske miljøer og nevner genius loci som en tilnærming til 

stedsidentitet. Han knytter dette til sansning.  

  

Jurymedlem 6: «Det er det autentiske, det ekte. Det du ser, den haptiske opplevelsen. […] 
Altså øynene, lukten, det du sanser, sanseopplevelsen, ørene, nesen og øynene. For 
eksempel støynivået er også noe av det som gir identitet til et sted, lyden. 
 
Intervjuer: Ok, så en identitet, det er noe som kan oppleves sanselig? 
 
Jurymedlem 6: Ja, det, mm. Identitet er jo ikke noe objektivt. 
 
Intervjuer: OK, kanskje en sum av subjektive opplevelser, eller? 
 
Jurymedlem 6: Ja. Sum av subjektive opplevelser, og så kan man prøve å bli enige om 
begrepsverdenen i forhold til dette området.»  
 

Leach (2009) beskriver sansning som en forutsetning for at mennesker oppnår identifisering 

med steder. Gjennom en toveis prosess av projeksjon av erfaringer og kognitive vurderinger 

rettet mot bygde omgivelser og vekselvis introjeksjon av de samme erfaringer og vurderinger, 

oppstår stedsidentifisering. Dette er fyldig beskrevet i oppgavens teorikapittel.  

På spørsmål om det autentiske har noe motstykke, nevner han etablering av helt nye 

identiteter. Dersom man i for stor grad forholder seg til et idealbilde fra andre kontekster eller 

situasjoner i planleggingen av nye områder, vil man risikere å kunne etablere et område som 

kjennetegnes av stedsløshet. Ifølge informanten finnes det visse generiske modeller for 

bytypologier. Det sees som uheldig å implementere disse modellene uten å ta hensyn til 

lokale kontekster. Dette kan forstås i lys av den uttrykksmessige ensrettingen som ifølge 

Både Harvey (Cresswell, 2011) og Grubbauer (2011) beskriver at det kan oppstå en 

uttrykksmessig ensretting i bybildet som følge av globaliseringsprosesser. Disse prosessene 

er knyttet til mobil kapital og konkurranse i hierarkiet av globale byer. Grovt sagt er det en 

friksjon mellom det globaliserte, ensrettede og det lokale, særegne. I de tilfellene det globale 
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møter for lite lokal motstand, kan lokasjoner bli preget av stedsløshet, slik det er beskrevet av 

Relph (1976). Informantens forklaring på motstykket til det autentiske kan forstås i lys av 

dette. Han legger også vekt på at stedsidentitet kjennetegnes ved endring.  

 

Jurymedlem 6: «Identitet er jo heller ikke noe statisk. Det er veldig viktig å være klar over i 
en transformasjonsprosess, at det er prosessen som kanskje også er en del av identiteten, 
det uferdige. Det uferdige landskapet er identiteten.» 
 

Det er interessant at han både har en oppfatning av at steder defineres av sitt genius loci, som 

kan sies å være en statisk oppfatning av sted (Norberg-Schulz, 1980), samtidig som han er 

svært opptatt av steders kontinuerlige temporale endringer. Massey (2005) beskriver steder 

bl.a. som prosedurale, at har en fortid og at de aldri er endelige. Dette stemmer godt med 

informantens perspektiver. Han mener stedsidentitet kjennetegnes ved at det har en 

tidsdybde. Det historiske gir stedsidentitet gjennom den kollektive hukommelsen til folk som 

oppholder seg i området. Han nevner også at visse usynlige politisk-økonomiske strukturer 

bidrar til å definere identiteter, som økonomi, grunneierforhold, funksjonalitet og hvilke 

aktører som er involvert.  

Identitet kan ifølge informanten skapes gjennom individuell tilknytning til felles 

symboler, for eksempel idrettsklubber. Identitet kan også være noe som skapes gjennom en 

ytre vurdering, for eksempel gjennom markedsføringsstrategier, og også i form av 

medieomtale, enten de er negative eller positive. Informanten mener det ofte er stor forskjell 

på hvordan et sted blir oppfattet for utenforstående og for de som bor eller vanligvis 

oppholder seg på stedet.  

 

Jurymedlem 7 har sittet i juryen for plan- og idekonkurransen. Hun er arkitekt. Også hun 

vegrer seg for å bruke stedsidentitetsbegrepet, av flere årsaker. Én ting er at det kan være 

vanskelig å si nøyaktig hva det innebærer. En annen årsak er at begrepet er problematisk når 

man setter det opp mot en normativ mangfoldsdiskurs. Identitet kjennetegnes ifølge 

informanten ved at det er i konstant endring, og at det å definere en bestemt stedsidentitet 

dermed bryter med en anerkjennelse av at dette oppleves forskjellig og utvikler seg 

forskjellig for forskjellige individer. Massey (2005) har et lignende rammeverk i sin analyse 

av stedsbegrepet, en erkjennelse av at steder kjennetegnes av multiplisitet og at de er 

prosedurale. Selv foretrekker informanten å bruke begreper som karakter eller conditions 

heller enn stedsidentitet. Hun skisserer en rekkefølge på hvordan steder dannes, med 

utgangspunkt i naturgeografiske forhold, som geologi, planteliv og klimaforhold, og at 
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kulturelle og sosiale forhold kommer i etterkant i en historisk linje, fra jordbrukssamfunn til 

industrisamfunn og videre til postindustrielle samfunn. Dette er forhold som kan beskrives 

uten at det er problematisk, men stedsidentitetsbegrepet vil nødvendigvis ha en individuell 

karakter, og dermed ikke være egnet til generelle beskrivelser. Hun synes «stedskarakter» er 

et bedre begrep. I tillegg nevner hun at stedsidentitetsbegrepet kan være nyttig i 

markedsføringsstrategier for kommersielle aktører. Dovey (2009) beskriver den samme 

uklarheten omkring stedsidentitetsbegrepet, og at denne flertydigheten kan være problematisk 

i byutviklingsprosjekter, da myndigheter, innbyggere og entreprenører ikke kan vite at de 

snakker om det samme. Informanten oppfatter at stedsidentitetsbegrepet gjerne brukes for å 

skape positiv oppmerksomhet om utviklingsprosjekter.  

 

Jurymedlem 7: «Da får heller de kapitalistene lage noen overskrifter om hva slags by og 
bydeler dette skal være. He he.  
 
Intervjuer: Så for noen aktører vil stedsidentitet ha med branding å gjøre? 
 
Jurymedlem 7: Ja, det er klart.» 
 

Hun oppfatter stedsbegrepet som at det er enklere å forholde seg til. Sted er fysisk, men er 

forbundet med individuelle vurderinger av det materielle, og har dermed en sosial dimensjon.  

 

Jurymedlem 7: «Altså, når jeg bruker sted i min hverdag, så er det det fysiske. Men 
selvfølgelig er det jo knyttet til ideer og bilder du bærer og projiserer inn i omgivelsene. 
Men i utgangspunktet, så er det … omgivelser er kanskje en slags nøytral beskrivelse, mens 
i sted ligger det flere dimensjoner med noe sånn underliggende om tilhørighet og 
tilknytning.»  
 

Dette er en oppfatning av sted som kan tolkes som at det tar utgangspunkt i Agnews (2011) 

forståelse av sted som at det har sin base i lokasjon, at det lokaler er tilknyttet lokasjonene, og 

at lokalene er åsted for individuelle og kollektive opplevelser av sense of place.  

Jurymedlem 8 har sittet i juryen for plan- og idekonkurransen. Hun er arkitekt. Hun 

mener stedsidentitet i første rekke handler om kulturen og menneskene som finnes i et 

område og i neste rekke den byform og den materielle karakter som er typisk for området.  

 

Jurymedlem 8: «… for meg har identiteten noe å gjøre med det man populært kan kalle 
software, altså innholdet, men også den hardware som er på stedet, altså den fysiske 
formen byen har. Og så er det selvfølgelig slik at identitet også har et aspekt av historie. 
Altså, hva et sted er tradisjonelt sett eller historisk har utviklet seg til å bli gjennom tider.» 
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Som beskrevet i teorikapittelet, forklarer Leach (2009) lokalsamfunn bl.a. som at de kan ha 

en oppfatning om at felles historie, kultur og opplevelser er noe som tilhører dem kollektivt, 

og at de er tilknyttet et sted. Stedet blir dermed lokasjon for kulturen. Denne perspektivet er 

her sammenfallende med informantens. Hun ser på stedsidentitet som at det kan forstås svært 

forskjellig avhengig av hvorvidt man vurderer stedet innenfra eller utenfra. De fleste 

mennesker elsker stedet der de bor, uavhengig av hvordan det blir oppfattet utenfra. Og 

enkelte steder blir svært negativt vurdert utenfra gjennom stigmatiserende prosesser, i den 

grad at det ikke er attraktiv for folk å flytte til området. I dette perspektivet henger 

stedsidentiteten altså sammen med omdømme. Hun mener også at stedsindentitet er 

foranderlig, og at disse forandringene gjerne skjer i utakt med materielle endringer. Også 

dette kan forstås i lys av Leachs perspektiver på stedsidentitet som at et er noe konstitureres 

gjennom performative prosesser (2009).  

 

Jurymedlem 8: «Identitet er vel også noe som på en eller annen måte er flytende over tid, 
fordi et område utvikler seg over tid. […] Og mange ganger endrer den fysiske formen seg 
meget langsomt. Og så kan det være den måten vi anvender et område på som faktisk kan 
endres meget raskt, som kan bidra til å forandre identiteten på ganske kort tid.» 
 

Hun problematiserer stedsbegrepet ved å vise til at det er vanskelig å definere det som en 

diskret enhet. Det at det er vanskelig å gi steder presise romlig avgrensinger, tyder på at det 

også har en sosialt konstruert komponent. Dette henger sammen med at også stedet defineres 

gjennom de aktiviteter og den kultur som utspiller seg der. Dette kan gjerne forstås i 

sammenheng med Masseys teoretiske forståelse av sted som at det er åpent og i kontinuerlig 

endring (2005). Informantens uttrykker en oppfatning av ste som at det er sosiale 

konstruksjoner som har en materiell forankring. Steder sees som progressive størrelser.  

 

Jurymedlem 8: «Et sted består av noe mening. Og det kan være enten mening kun for én 
person, hvis det for eksempel er et sted i landskapet som en enkelt person er glad i, så 
søker man jo det stedet fordi det har mening for en selv. Men hvis det er steder man 
begynner å definere som noe mer kulturelt, altså at flere mennesker eller en community 
har en oppfattelse av at dette her er et sted … Jeg tenker at et sted i en kulturell 
sammenheng, det er noe man definerer som at en gruppe av mennesker eller et samfunn 
eller en bydel definerer de steder som byen utgjøres av. Så steder kan individuelt defineres, 
men det kan også være noe som samfunnet definerer i fellesskap.» 
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6.1.1 Oppsummering av forskningsspørsmål 1 

Analysen over har sett på hva sentrale aktører i plan- og idekonkurransen mener med 

begrepene sted og stedsidentitet. Analysen viser at de ulike informantene har svært ulike 

forståelser av hva begrepet innebærer. Og videre: Ingen av informantene gir den samme 

forklaringen på begrepene, ikke engang de to informantene som arbeider sammen til daglig. 

Flere informanter uttrykker også en skepsis overfor at konkurransen ber om at Hovinbyens 

identitet skal utvikles, og mener begrepsbruken her er rettet mot eiendomsmarkedet og 

media, i den hensikt å skape positiv oppmerksomhet om Hovinbyen.  

Disse funnene tyder på at det råder en betydelig usikkerhet om hva sted og 

stedsidentitet betyr.  

Likevel har informantene i hovedsak svært reflekterte betraktninger om hva 

begrepene innebærer. En mulig forklaring på dette kan være at de har betydelige kunnskaper 

om sosiale prosesser som ikke nødvendigvis blir artikulert i det daglige, men som likevel er 

en del av deres kompetanse. Taus (tacit) kunnskap kjennetegnes bl.a. ved tre ting: 1) Den er i 

liten grad operasjonalisert, 2) den er uuttalt og lite formelt problematisert, og 3) den utveksles 

gjerne ansikt til ansikt, eller gjennom andre ikke-tekstlige kanaler (Dicken, 2011, s. 108-109). 

Utveksling av taus kunnskap sees som særlig viktig for innovative miljøer. I mange tilfeller 

er taus kunnskap knyttet til geografisk nærhet, men den trenger ikke være det. Den estetiske 

og dimensjonen og de sosiale konsekvensene av produksjon av arkitektur har et 

fortolkningsmessig aspekt. Det som sees som attråverdig og fornuftig lar seg i mange tilfeller 

vanskelig operasjonalisere i praksis. Store deler av den kunnskapen som finnes i 

arkitekturfaget er dermed taus. Dette kan også sies om den kunnskap som kommer til uttrykk 

i intervjuene; informantene er forsiktige med å bruke stedsidentietsbegrepet, men de har 

åpenbart innsikter i hva det innebærer.  

Imidlertid er ikke denne kunnskapen nødvendigvis lokalt forankret, men deles 

gjennom representasjoner. En viss motreaksjon mot fortolkningsmessige aspekter ved 

arkitekturfaget kan spores i Jan Gehls evidensbaserte tilnærming til arkitektur, som forsøker å 

legge systematiske observasjoner av bymiljøer til grunn for en normativ produksjon av bygde 

miljøer (Gehl & Svarre, 2013). 
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6.2 Hva definerer Hovinbyens stedsidentitet i dag? 

Flere av informantene peker på de materielle sidene ved Hovinbyens stedsidentitet slik den 

framstår i dag, og at denne kjennetegnes av en obstruktiv trafikkinfrastruktur. Samtlige 

informanter ser denne infrastrukturen som problematisk. Dette problemet er da også tydelig 

formulert i invitasjon til konkurransen og har en framtredende plass også i juryens 

begrunnelse (Oslo kommune, 2015). Flere av arkitektene som har levert bidrag til 

konkurransen er opptatt av at det finnes spredte områder som har materielle egenskaper det er 

verdt å bruke i den videre utviklingen.  

Bidragsyter 4 opplever Hovinbyen som et sted der det nærmest ikke er folk i gatene, 

om man ser bort fra enkelte små, avgrensede områder, og at den sosiale identiteten dermed i 

liten grad er relevant for planleggingsarbeidet. Han tar høyde for at han ikke kjenner særlig 

godt til området.  

 

Bidragsyter 4: «… hvis man zoomer ut i den store skalaen, så er det bare et trafikkhelvete. 
Det er liksom det som er identiteten. Og hvis du går lengre inn med et litt mer nyansert 
sted, så er det fortsatt trafikk som er overhengende. […] Området kan jo ha identitet av et 
problem. Hvis man snur det rundt, kan det bli et potensial og en løsning. Innimellom 
trafikk er det en masse små historier eller særegenheter som man ønsker å trekke fram.» 
 

Utsagnet bør selvfølgelig ikke forstås bokstavelig, men som at det finnes bygninger og 

landskap som har ligget der en viss tid, og som gjør at det mulig å knytte historiske 

assosiasjoner og konnotasjoner til dem. Flere peker på at det er umulig å komme seg omkring 

i Hovinbyen og at motorveiene danner barrierer og at det er dette som utgjør stedsidentiteten.  

 

Bidragsyter 2: «… alle disse motorveiene. De var veldig til stede. Det er dem som gir dagens 
identitet … et trafikksted. En annen ting som var veldig interessant, var at disse trafikale 
forholdene har delt opp terrenget eller tomtene i øyer som har veldig dårlig 
kommunikasjon med hverandre.» 
 

Bidragsyter 3 mener at Hovinbyen har en identitet som består av infrastruktur, økonomi og 

logistikk. Dette er ikke elementer som det er lett for individer å identifisere seg med. 

Stedsidentiteten er dermed lite framtredende, og Hovinbyen oppleves av henne som et 

generisk byområde. Dette kan sees i lys av Relphs (1976) forståelse av stedsløshet. Hun 

peker på at store deler av Hovinbyen har en flat topografi, og at dette antakelig har vært en 

medvirkende årsak til at det er mye industriell bebyggelse i området, da det er relativt billig å 

bygge på flat mark.  
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Bidragsyter 5A mener derimot at visse steder i Hovinbyen har en allerede 

eksisterende identitet, og at disse identitetene i første rekke er sosiale konstruksjoner, og ikke 

materielle størrelser. De ulike identitetene i Hovinbyen er ifølge informanten betinget av det 

sosiale livet.  

 

Bidragsyter 5A: «Identiteten består helt åpenbart av de folkene som bor der nå i dag, som 
har sine liv og sin måte å være på, selvfølgelig. Det kommer til å være en del av det, en god 
miks av det i lang tid. Hva som er stedsidentiteten der femti år fram i tid, det er jo velig 
avhengig av hvem som flytter dit. Og hvor du er innenfor det store området i Hovinbyen 
også. Det varierer.»  
  

Jurymedlem 8 beskriver materielle aspekter når hun skal beskrive hovinbyens nåværende 

identitet. Stedsidentiteten i området kjennetegnes av fragmentert byutvikling, med mange 

små områder som er avgrenset fra hverandre av trafikk. På direkte spørsmål om stedsidentitet 

i Hovinbyen bare har en materiell dimensjon, anerkjenner hun at de som bor i området nok 

føler en strekt tilknytning til hjemstedet sitt. Jurymedlemmet synes at spørsmålet er 

betimelig, da det nettopp er vanskelig å få tak på hva stedsidentiteten består av. Hun 

beskriver det om et byområde som har oppstått uten noen særlig helhetlig innblanding, «it 

has happened by chance», og som har utviklet seg på sine egne vilkår. Ingen arkitekter eller 

planleggere har tatt noe ansvar for stedets identitet, og dette har resultert i en lappeteppeaktig 

tilstand med mange steder og mange identiteter. Denne observasjonen kan sies å implisere at 

stedsidentitet i noen grad kan være noe som oppstår som et resultat av planlegging og 

arkitektur, i tråd med Richards (2012). Hun foreslår at en felles identitet for området 

defineres av dets fravær av identitet, eller en stedsløshet.  

 

6.2.1 Oppsummering av forskningsspørsmål 2 

Funnene i analysekapittel 1 viser at de fleste informantene mener at stedsidenitet har et 

sosialt og opplevelsesmessig aspekt når de skal definere hva stedsidentitet er. Men idet de 

skal forklare hva som er Hovinbyens identitet i dag, peker de umiddelbart på materielle 

aspekter. Sosiale aspekter nevnes ikke. Kun én av informantene er tydelig på at den 

eksisterende stedsidentiteten defineres av menneskene som bor i de ulike områdene i 

Hovinbyen i dag. Dette skiller seg altså fra funnene i analysekapittel 1. Dette funnet kan tyde 

på at de erkjenner sosiale aspekter ved stedsidentitet idet de får direkte spørsmål om det, men 

at dette perspektivet fort glemmes når man bruker identitetsbegrepet om et konkret område. 

Det kan også tyde på at informantene oppfatter at det ikke er noen særlig grad av sosialt liv i 
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Hovinbyen i det hele tatt, og at de sosiale aspektene dermed er irrelevante. Flere av 

informantene peker på at områder i Hovinbyen i dag er preget av stedsløshet.  

 
 
 
 

6.3 Forskningsspørsmål 3: Hvordan planlegge for 

etablering av stedsidentitet i Hovinbyen? 

 

Funnene i de to første analysekapitlene viser at begrepene sted og stedsidentitet oppfattes 

svært forskjellig av informantene. Den følgende analysen vil vise at begrepet brukes med 

vekslende entusiasme når det appliseres på strategier for utvikling i Hovinbyen.  

Informant 1 forklarer at hensikten med å invitere til å definere og utvikle Hovinbyens 

stedsidentitet har vært å signalisere at det ikke vil være ønskelig med en tabula rasa-

tankegang, der man planlegger et helt nytt område, men at områdene inneholder mye som det 

er verdt å ta vare på. Hun tar til orde for en inkrementell form for planlegging som er følsom 

overfor eksisterende innbyggere og bebyggelse. Av hensyn til den tilknytning folk føler til et 

sted, er det viktig at utbygging foregår over en viss utstrekning i tid, at steder ikke bygges nye 

fra grunnen av, og at man tar vare på historiske elementer, selv om de ikke nødvendigvis er 

spesielt tiltalende. Hun sier at Hovinbyen er et konstruert geografisk område som ikke 

framstår som enhetlig. Samtidig ser hun en tendens til at mye at det som bygges i Oslo er 

veldig likt. Dette sees som et problem. Denne bekymringen kan sees i sammenheng med 

Grubbauers (2011) analyse av ensretting i urbane utviklingsområder som følge av 

globaliseringsprosesser, beskrevet i oppgavens teorikapittel og første analysekapittel. Det er 

dermed viktig for informanten at man respekterer de lokale kontekster i det videre arbeidet. 

Utvikling av stedsidentitet innebærer å utvikle den som allerede eksisterer, og ikke å etablere 

en ny. Fokuset på stedsidentitet i invitasjonen til konkurransen er ifølge informanten et 

pragmatisk grep for å etterspørre en følsomhet og verdsetting av eksisterende lokale forhold.  

Bidragsyter 2 har levert et av vinnerbidragene. Han har tro på at omfattende 

byutvikling i Hovinbyen er en god ide for å møte Oslos behov for utvidelse. Det ligger 

sentralt, nær sentrum og med tett befolkede områder om kring. Han mener at det har åpenbare 

fordeler å samle prosjektet under navnet Hovinbyen, da dette gjør det enklere for de ulike 

aktører å kommunisere seg i mellom, og også for at publikum skal vite hva som skjer i 

området.  
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Bidragsyter 2: «Alle konkurransene rundt i Oslo, byplanleggingskonkurranser, har et navn 
eller et slags flagg. Det gjør det lettere i media og for å kommunisere med andre, at det er 
det vi driver med nå. Fjordbyen, Aker Brygge, Frederikshavn Brygge, osv.»  
 

Informanten mener at identitetsbegrepet brukes for løselig i byplansammenhenger, og sier 

seg enig i en spissformulering om at det PBE egentlig etterlyser når de spør etter ny 

stedsidentitet, er at det skal bli hyggelig. Han mener det er infrastrukturen som gir identitet i 

dag, og at det gir lite mening å planlegge for en tenkt sosial identitet, da det uansett ligger 

langt fram i tid, og det ikke er planleggerens oppgave å ha for bestemte meninger om hvilke 

konnotasjoner et sted vil ha. Kontoret har jobbet med å legge til rette for transformasjon av 

infrastrukturen som forbinder de ulike nabolagene, og at en eventuell ny stedsidentitet må 

være noe som oppstår ettersom det kommer nye mennesker og bedrifter til området.  

 

Bidragsyter 2: «Når det gjelder identitet … det jeg tror skjedde var at vi la det litt til side i 
vår prosess.» 
 

Arkitekters og byplanleggeres rolle er følge informanten verken å tegne byene som ferdige 

eller å ha bestemte oppfatninger om hva slags stedsidentitet som skal oppstå der. Derimot er 

det deres rolle å utvikle en ramme som identitet kan utvikle seg innenfor.  

 

Bidragsyter 2: «Alt dette, selve livet i gatene, selve det vi kaller for urbanitet og eventuelt 
identitet – det er et bidrag fra alle og alt rundt oss. Det er derfor jeg synes at det å be om 
en identitet [i invitasjon til konkurransen], eller å prøve å definere en identitet, det er 
faktisk litt naivt.»    
 

Disse utsagnene står i skarp kontrast til Richards (2012) beskrivelser av arkitekturbransjens 

tro på arkitekturdeterminisme. Tvert imot viser informanten til at han tonet ned bruken av 

identitetsbegrepet i arbeidet med konkurransen.  

Bidragsyter 3 har det samme pragmatiske synet på en inkrementell framgangsmåte 

som strategi de har brukt i arbeidet med å legget til rette for etablering av stedsidentitet. 

Konkurransebidraget deres legger vekt på at det ikke vil være formålstjenlig å etablere én 

felles stedsidenitet for Hovinbyen, men heller legge til rette for etablering av flere, 

sammenknyttede identiteter. Visse omfattende byutviklingsprosjekter har topografiske eller 

byformmessige kjennetegn som gjør at de er egnet til å fungere som helhetlige byområder 

med en sammenhengende identitet. Dette er typisk for for eksempel havneutviklingsområder 
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(Grubbauer, 2011). Informanten mener at noe slikt ikke finnes i Hovinbyen. Området har 

ikke noen egenskaper som er så omfangsrike eller framtredende at de kunne ha utgjort et 

materielt grunnlag for å etablere en felles identitet for Hovinbyen. Derfor foreslår de heller å 

etablere et sett med identiteter. Informanten legger til en viss grad et deterministisk syn til 

grunn for hvordan stedsidentiteter oppstår, det sosiale forhold er et kausalt utfall av fysisk 

planlegging. Det er mulig ved å videreutvikle materielle forhold, altså det hun omtaler som 

«kvaliteter›, og disse vil i sin tur etablere stedsidentiteter. Dette gjelder både naturforhold og 

bygde omgivelser, som vil skape sosiale kvaliteter for potensielle innbyggere.  

Hun har ser umiddelbart det paradoksale at Oslo kommune etterlyser planlegging for 

etablering av stedsidentitet, da stedsidentitet ofte gjerne forstås som noe som det er vanskelig 

å kontrollere, og som til en viss grad oppstår av seg selv.  

 

Bidragsyter 3: «Hvis du planlegger for et område med tusener av mennesker som skal 
bygges ut om flere år, vil det være mange avgjørelser som vil påvirke identitetene som må 
tas fortløpende og på et senere tidspunkt. […] Disse identitetene vil jo endres over tid. […] 
Man prøver å planlegge å gjøre sitt beste og ha de beste intensjoner. […] Jeg tror 
utfordringer og funksjoner endres over tid, og i Hovinbyen vil disse være helt annerledes 
om hundre år. Det er derfor det er viktig å legge opp til fleksible strukturer, slik at det vi 
bygger eller investerer i i dag fortsatt vil være ressurser langt fram i tid og nyttige i senere 
faser. Jeg tror ikke det noen som tror på at man virkelig kan etablere identiteter som vil 
vare i så mange år.» 
 

Det at invitasjonen etterspør grep for etablere stedsidentitet, mener hun er en helt vanlig sak 

for denne type konkurranser. Det er en type retorikk som er helt typisk for samtiden og som 

vektlegger sentralitet. Arkitektkontorets bidrag til konkurransen innebærer en videreføring av 

strukturene i det sentrale Oslo, som består av mange små nabolag som er forbundet med 

hverandre, ofte i kvartalstukturer. Dette skiller seg fra for eksempel de modernistiske 

planløsningene og visse deler av bygningstypologiene i Groruddalen. Bidraget har dermed 

ikke egentlig oppfunnet noe nytt, men forholder seg til det urbane Oslo og knytter seg til 

sentrum. Hun mener de små nabolagene som allerede finnes i Hovinbyen er svært verdifulle 

som utgangspunkt for videre utvikling av området. Utfordringen ligger i øke mobiliteten 

mellom dem.  

Som vi så i analysekapittel 1, har informant 3 et til dels deterministisk syn på 

arkitektur. Hun legger også her til grunn at materielle betingelser kan styre utviklingen av 

stedsidentiteter. Samtidig viser hun en ambivalens, ved å vise til at identiteter er prosessuelle 

og gjenstand for endring.  
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Bidragsyter 4 gir uttrykk for mye av den samme tankegangen. Deres forslag til 

hvordan Hovinbyens framtidige identitet kan etableres, vil være at det har et bymessig 

uttrykk, som en forlengelse av det sentrale Oslo.  

 

Bidragsyter 4: «Nabolagene i Oslo er veldig små, og det er veldig kontrastfylt å gå 200 
meter, eller det kan være det. Så vi så Oslo også som et lappeteppe av en masse små 
urbane øyer og kunne egentlig også gjenkjenne litt av det også i Hovinbyen. Så det var det 
som var ideen, i stedet for å si at nå skal hele Hovinbyen få én stor identitet, var det å si at 
innenfor hver av disse områdene er det karakteristiske strukturer, historier eller etablerte 
identiteter.[…] Ja, jeg synes absolutt dette er en karakter som Oslo har, som jeg synes 
hadde en kvalitet.» 
 

Informanten legger til grunn en pragmatisk og inkrementell tilnærming til hvordan dette skal 

oppnås. Han mener det alltid er slik i planlegging, at man ikke kan gjenoppfinne byen på nytt, 

men må ta tak i de elementene som fungerer og gjøre det beste ut av dem. Måten å oppnå 

dette på, er å ta tak i trafikken, få gjort noe med de store obstruktive barrierene og skape 

forbindelser og mobilitet.  

 Informanten er imidlertid ikke sikker på om man har kommet noe særlig nærmere i å 

definere veien framover for å etablere Hovinbyens identitet. Konkurransen har som 

målsetting å møte befolkningsteksten i Oslo øst og innbyr til å skape urbane løsninger. Men 

det gjør alle andre parallelloppdrag og konkurranser også. Han mener det å etterspørre 

etablering av en identitet som er særegen for Hovinbyen kan komme i konflikt med generisk 

idealisert bilde av det urbane. Lees (2008) viser til en sammenheng mellom ønsket om 

bymessighet og et politisk mål og en viss blanding av folk med ulik sosioøkonomisk status. I 

konkurransen i hierarkiet av globale byer sees det som et fortrinn at byer har nabolag som 

kjennetegnes av kulturell variasjon. Denne idealiseringen av det urbane mangfoldet kan 

spores tilbake til Jane Jacobs innflytelsesrike analyser av gatelivet i New York (Jacobs, 

1965). Arkitekt 4 mener at dette synet kommer til uttrykk i de fleste konkurranser.  

 

Bidragsyter 4: «… alle vil gjerne ha det urbant. Det er ikke en konkurranse eller et tilbud 
eller en tilbudskonkurranse som ikke [etterspør det urbane]. Og alle tettsteder, om det bor 
tusen mennesker eller hundre tusen eller hundre millioner, alle vil ha det samme. Det er 
selvfølgelig litt interessant.»  
 

Han forklarer dette med at der er en overordnet tendens til at alle flytter til byen, og at det er 

et konkurranseelement mellom ulike tettsteder og byer. Urbaniteten er dens mest suksessfulle 
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befolkningsstrukturen vi har, det er der arbeidsplassene og opplevelsesøkonomien finnes. 

Han forteller om oppdrag for småsteder som ikke er byer, men som gjerne vil være det.  

 

Bidragsyter 4: «…vi holder på med en studie på en campus utenfor Stavanger som ligger 
på et jorde, men de vil gjerne ha det varmt i alle gatene. Mange ganger må vi si til dem at 
vi ikke kan gjøre det urbant men vi kan gi det bymessige kvaliteter.» 
 

Han beskriver disse bymessige kvalitetene som at de har en viss form for intensitet, at det er 

et visst volum av syklister, fotgjengere og bilister, og at det har et visst volum. Videre legger 

han vekt på blandede formål, det vil si at de mennesker som er der har litt forskjellige mål, at 

bruken er mangfoldig. Dette i motsetning til for eksempel en fotballkamp, der alle har det 

samme formålet.  

 

Bidragsyter 4: «Det at menneskene på en eller annen måte har forskjellige formål med 
stedet, det synes jeg er en viktig del av urbanitet.»  
 

Konkurranseinvitasjonen etterlyser også urbanitet, og informanten ser dette i sammenheng 

med en generell urbaniseringstrend. Hvis folk skal flytte til Hovinbyen, må det ha en 

bymessig kvalitet. Med et tankeeksperiment snur han problemstillingen på hodet:  

 

Bidragsyter 4: «Man kunne ha gått i helt motsatt retning og si at det som skulle vært fett 
med Hovinbyen er at man bor tett på Oslo sentrum, og man bor i supergrønne 
landskapelige omgivelser. Det ville vært typisk det motsatte svaret. Det ville jo ha gitt like 
mye identitet. Det kunne vært et like godt svar på oppgaven mht. hvordan du kan skape 
noe unikt ,og hvordan kan du skape noe som har bokvalitet for Oslos nye beboere. Men 
man er nok inne i en trend som sier nei, det skal være urbant, det skal vi ha.» 
 

Det har utviklet seg en global norm der bymiljøer ikke bare skal bebos, de skal også ha et 

visst semiotisk uttrykk for å signalisere vekst, kunnskapsintensivitet, kreativitet og 

innovasjon. Man ser en tett sammenheng mellom store byutviklingsprosjekter og tilknytning 

til den globale økonomien og framgang i konkurransen mellom globale byer (Grubbauer, 

2011, s. 2). Dette kan føre til generiske uttrykk og i visse tilfeller stedsløshet. Informanten 

anser at denne dynamikken forekommer. Han mener det er en tendens der alle byer og 

tettsteder søker den samme urbaniteten, og at dette kan føre til at de står i fare for å kvele seg 

selv. Nettopp derfor er det viktig å insistere på å skape unike løsninger på de ulike stedene. 

Det er de allerede eksisterende forholdene, altså topograf, historie, kulturelle og sosiale lag, 

som danner grunnlaget for unike identiteter. Om ikke man tar tak i dette og bruker det, blir alt 
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likt, ifølge informanten. Han peker på at det er et særlig press på generiske løsninger i 

byområder som har forbindelser til vannet. Vannkanten innebærer store verdier og høye 

boligpriser, og han ser at den varige tendensen til revitalisering langs vannet har ført til en 

viss ensretting i det urbane uttrykket: 

 

Bidragsyter 4: «Og så er et boligbygging og kontor, det er en så strømlinjeformet funksjon, 
at det er selvfølgelig en tendens til at disse tingene begynner å se veldig like ut. Og det er 
kanskje litt vanskelig å styre. Så derfor er det jo det som i kan ta tak, er jo rommet mellom 
husene. Det er det offentlige rommet som har mulighet for å bli suksesskriterier, det vi kan 
gjøre spesielt og særlig. […] Urban design, fokuset på gater og byrom, det er egentlig det 
som er nøkkelen til å skape unike identiteter.»  
 

Informanten trekker fram forslaget om løsning der en nedlagt toglinje tjener som en grønn 

forbindelseslinje for fotgjengere. Forslaget er åpenbart inspirert av en lignende løsning i New 

York. Informanten mener likevel at dette er et uttrykk som er særegent for Hovinbyen og at 

dette vil styrke stedets unike identitet. Dette framstår som noe av en selvmotsigelse.  

Informantene 5A og 5B oppfatter primært stedsidentitetsbegrepet som en sosial 

størrelse, og stiller seg sterkt kritiske til tanken på å skulle etablere en ny stedsidentitet som 

ingen innbyggere egentlig har bedt om. De mener det ikke gir mening å planlegge for en 

opplevd identitet i et prosjekt med en så lang tidshorisont.  

 
Bidragsyter 5A: «Det å bruke stedsidentitet som en sånn planleggings- … som det er tilløp 
til i veldig mange konkurranser, det tenker jeg personlig faglig er helt feil, å bruke det og 
skulle lage en ny identitet for å lage en ny identitet. […] Plante noe ovenfra og ned på noe 
som allerede eksisterer, hvis det er tilløp til noe. Ja, det er faglig feil og menneskelig ganske 
vondt også. Det å tilstrebe en identitet ligger utenfor det vi ønsker å fokusere på. Det er 
ikke det vi prøver å svare på.» 
 

Hun mener man i verste fall presser elementer oppå et område, og at dette kan gå utover 

integriteten til de som allerede bor der. Dersom man virkelig går inn for å planlegge for en 

identitet, kan de være ødeleggende fr hvordan området utvikles. Dersom man forsøker å 

presse igjennom en identitet ved å knytte symbolikk til bygninger, vil dette være å låse 

identitet til et sted på en kunstig måte.  

 

Bidragsyter 5A: «Identitet er noe som er der, til stede, på en eller annen måte, og det vil 
vokse på seg. Men at noen operativt skal komme inn og plante noe for å få i gang en 
prosess som man har lyst på, det virker ganske far out.» 
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Det å innføre stedsnavnet Hovinbyen sees også som et ledd i å tilføre området en ny identitet. 

Både Bidragsyter 5A og Bidragsyter 5B ser på det som en arbeidstittel, et samlebegrep på 

mange identiteter som allerede ligger der. Gjennom å legge til rette for medieeksponering av 

stedsnavnet Hovinbyen og å ensidig fokusere på trafikkproblemene og «det grå deltaet»  

omkring Økern, har PBE allerede skapt et stigma rundt hele området. Hovinbyen inneholder 

ifølge informantene mer og andre identiteter enn dette, og kommunen har skapt et negativt 

bilde av Hovinbyen som kommer til å bli hengende ved i framtiden.  

 

Bidragsyter 5A: «Ved å etablere et helt nytt begrep., har de sjøl allerede ødelagt for den 
muligheten til å skape ting basert på identiteten som faktisk finnes der, både sosialt og 
fysisk.»  
 

Informantene anerkjenner imidlertid behovet for å ha et funksjonelt begrep å samle seg om 

for at politikere, byråkrater, utbyggere og andre skal kunne ha mulighet til å se prosjektet i et 

større perspektiv. I tiden etter plan- og idekonkurransen har retorikken om stedsidentitet vært 

tonet noe ned fra kommunens side. De har en pragmatisk tilnærming og har som mål å løse 

en oppgave for framtiden. Det å starte med en identitet er å snu ting på hodet eller å begynne 

i feil ende. Stedsidentitet er ikke noe verktøy man kan benytte for å lage bærekraftige 

løsninger. Det er ikke ment som et signal eller at det skal spille noen symbolsk rolle, men at 

det skal møte helt nødvendige krav for framtidig byutvikling. Bidraget har et overordnet 

perspektiv og er ment å løse problemer som vil være der uavhengig av demografi og 

befolkningssammensetning. Man vet jo foreløpig veldig lite om hvem som kan tenkes å flytte 

til Hovinbyen. Det forelå ikke demografiske framskrivinger som grunnlag for konkurransen. 

Og man vet for eksempel ikke hvor lenge folk som flytter dit blir boende i områdene. Men 

visse behov er felles for absolutt alle som bor i en by, og det er disse generelle behovene 

konkurransebidraget retter seg mot. 

 

Bidragsyter 5B: «Så bidraget vårt er ikke noe som vil identifisere området i det hele tatt. 
Det vil legge til rette for at folk kan skape sine egne identiteter.» 
 

Informantene tar det heller ikke for gitt at PBE mener det så bokstavelig når de etterlyser 

planlegging av stedsidentitet i et langt tidsperspektiv, og at det ikke er noen som egentlig tror 

dette er ønskelig eller mulig.  
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Bidragsyter 5A: «Jeg tenker det er mye sånt som står i sånne konkurranseprogrammer 
som er bare sånn … piss.» 
 

Jurymedlem 7 er opptatt av at byutvikling som faglig og politisk område er nødt til å forholde 

seg til de utfordringer man globalt står overfor, og de internasjonale forpliktelser det 

eventuelt medfører. Dette innebærer bl.a. løsninger som bidrar til begrensing av fossile 

brenselsutslipp. Svaret på dette har i en viss tid vært å drive kompakt byutvikling. Det har 

utviklet seg til en interesseenighet blant akademikere, planbyråkrater og eiendomsutviklere 

om at kompakt utvikling har en reke fordeler. Informanten mener at dette idealet var svært 

framtredende de fleste bidragene til konkurransen, ikke minst blant de som ikke vant. 

Imidlertid var det enighet i juryen om at det var noe uforløst i den planideologiske 

tenkningen. Når idealer om kompakt byutvikling ble applisert på Hovinbyen og oversatt til 

ulike skalaer i de ulike konkurransebidragene, ble det åpenbart at man måtte se etter andre 

typer svar. Dette ble det lagt vekt å i juryarbeidet. De som vant konkurransen var også de som 

hadde klart å svare på denne type utfordringer, i større eller mindre grad.  

 

Jurymedlem 7: «De fortettingsgreiene … det ble helt parodisk. Til slutt virket det helt 
latterlig, helt komisk.»  
 

Hun mener, i likhet med flere av de andre informantene, at det er fånyttes å ha som mål å 

planlegge for en bestemt stedsidentitet.  

 

Jurymedlem 7: «Hovinbyen er kanskje den verste byplanarven i historien. […] Jeg tror at 
det aller viktigste som arkitekt, er jo å forstå at du har jo ikke kontroll, du kan ikke skape 
én identitet, og så er det gjort. Det vet vi jo. Bare se på Grünerløkka igjen, som eksempel, så 
var jo det en arbeiderbydel. Det er det jo ikke lenger. Det har en helt annen identitet nå 
enn det hadde. Men det fysiske ser jo likt ut, det har jo ikke forandra seg. Det er jo ingen 
som kan kontrollere eller bestemme at her skal det være en bestemt identitet som rår.» 
 

Det er en generell enighet om at Hovinbyen har enorme utfordringer i en obstruktiv 

infrastruktur. Informanten mener området er preget av diffuse mellomrom som det er umulig 

å bevege seg igjennom som gående eller syklende. Det er vanskelig å orientere seg og det er 

mye støy. Alle informantene peker på at tungt trafikkerte bilveier er et problem. Informanten 

mener det er umulig å fjerne disse veiene, men at de må gis en ny form og en ny status.  
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Jurymedlem 6 beskriver hvordan byutviklingsprosjekter foregår i en dynamikk med 

markedet. Byggetakten i byutviklingsprosjekter kan ha mye å si for opplevelsen av 

bomiljøene. Dersom mye bygges samtidig, kan områder framstå som historieløse, og dette 

kan inngi en følelse av stedsløshet og en mangelfull tilknytning til området for de som bor og 

jobber der. Det offentlige har gjort infrastrukturelle grep i områder som i dag blir omtalt som 

Hovinbyen og i neste omgang omregulerer områder for bolig- og næringsdrift. Samtidig har 

man sett at private eiendomsutviklere strategisk sikrer seg eiendommer i forkant av de 

infrastrukturelle endringene og står klare til å bygge så fort disse er på plass. Dette skjedde da 

det ble fattet politiske vedtak om å legge Ring III i tunell langs Sinsen og å utvide T-

banenettet ved å koble sammen Grorudbanen med T-baneringen. Noe senere kom også 

vedtak om å bygge Løren Stasjon. I tillegg til dette ble det gjort vedtak om andre store, 

offentlige investeringer i infrastrukturen. Dette førte til at eiendomsutviklere kjøpte opp 

eiendommer og bygget ut i et høyt tempo. Resultatet av denne dynamikken mellom politiske 

vedtak, offentlig satsning på infrastruktur og markedskrefter er noe av bakgrunnen for at PBE 

etablerte begrepet Hovinbyen.  

 

Jurymedlem 6: «Utgangspunktet for å definere Hovinbyen som et eget område med en 
grense rundt, var jo at man etter de infrastrukturvedtakene så at man ikke hadde god nok 
beredskap for alle planene som kom inn. Det var, og er fortsatt, et voldsomt trøkk på 
Hovinbyen og rundt Økern, der er mange store prosjekter. Vi hadde en situasjon der det så 
ut som et lappeteppe på kartet vårt, med mange enkeltprosjekter.»  
 

Bidragsyter 2 har lignende betraktinger om at byggetakten kan ha konsekvenser for folks 

tilknytning til området. An sier at mange utbyggere allerede har detaljregulert tomtene sine 

og at de allerede vet hvor mange kvadratmeter boareal som vil komme, hva slags leiligheter, 

osv.   

 

«Bidragsyter 2: Det er ganske detaljerte greier, men det er ingen av dem som tør å 
begynne å bygge, ingen tør å sette spaden i jorda. Alle er redde, og det er jo nettopp fordi 
alle disse tomtene er delt av denne tunge infrastrukturen, av lastebiler og biler som bare 
kjører forbi hele tiden. De er redde for at hvis de begynner å bygge, så er det ingen som 
kommer til å flytte dit. Så de venter jo på at infrastrukturen vil bli endret til det bedre. 
Intervjuer: Ja.  
Bidragsyter 2: Så de er littgrann redde for at med en gang infrastrukturen begynner å 
komme på plass, så er alt allerede bestemt. Veldig mye, i hvert fall, er allerede bestemt. 
Intervjuer: Er det for mange planer som er klare? 
Bidragsyter 2: Det er veldig mye som allerede er detaljregulert, utrolig mye, Ulven-
området, fra Tøyen [viser til kart]. Bygningsmasser er mye mer aktivt her, for her er det 
allerede en godt etablert infrastruktur. 
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Intervjuer: Som en demning som brister, eller at det oppstår flooding av planer som er 
klare, så når endelig, der er veien borte, så skjer ting, da blir det bygget for kjapt, tenker 
du? 
Bidragsyter 2: Akkurat.»  
 

En av støttehypotesene er at oppgaven med å planlegge for stedsidentitet i Hovinbyen kan 

være et uklart mål, da stedsidentitetsbegrepet i liten grad er operasjonalisert. Vi har sett at 

informantene har vidt forskjellige oppfatninger om hva begrepet innebærer, flere av dem 

mener det er vagt og ullent, og at vinnerne av konkurransen i noen grad forholder seg til 

begrepet med en viss avstand, da det ikke eksisterer noen god definisjon av begrepet. 

Informanten er langt på vei enig i at det er problematisk å skulle planlegge for stedsidentitet 

da man ikke er enige om hva begrepet innebærer.  

 

Jurymedlem 6: «Det kunne kanskje vært tydeligere formulert i konkurranseprogrammet 
hva man mener med stedsidentitet. Det er jeg helt enig i. Det er jo som du sier, de som 
lager konkurranseprogrammet har en eller annen oppfattelse av hva de egentlig mener 
med stedsidentitet, eller med den nye stedsidentiteten. Og så kommer 
konkurransedeltakerne inn, og de har da veldig variert bakgrunnskunnskap, og noen 
legger mer vekt på identitet, andre mindre, og de tolker det på veldig forskjellig måte alle 
sammen. Og så kommer til slutt juryen sammen, og så skal vi se på resultatene og evaluere 
bidragene ut fra kriteriene som er gitt. Og disse evalueringene vil være avhengige av 
hvordan de tolker stedsidentitet eller den nye identiteten.» 
 

Ett eksempel på tolkningsrom i konkurranseprogrammet, er at man etterspør en utvidelse av 

indre by, hvilket mange forbinder med gater og kvartalsstrukturer som for eksempel på 

Grünerløkka. Samtidig legges det vekt på at man skal ta vare på de gamle funksjonene, og at 

man skal ha en radikal funksjonsblanding med gammel og ny bebyggelse og ulike funksjoner 

side om side. Disse to forventingene kan sies å stå i kontrast til hverandre. Informanten legger 

personlig vekt på å bevare den autentisiteten som finnes i området, ikke bare av hensyn til 

innholdet i Hovinbyen, men like mye at et er nødvendig med en inkrementell prosess, der 

man lar området utvikle seg litt og litt.  

 

Jurymedlem 6: «Det er fort gjort å tegne en helhetlig ny plan med helt ny infrastruktur, 
men som er veldig vanskelig å få gjennomført, for det tar ikke hensyn til den konteksten 
som er der. Vi har ikke krefter til å gjøre alt på en gang, så vi må jobbe områdevis og ta det 
punkt for punkt, og det er et lappeteppe. Og det er den lappeteppestrategien det er viktig å 
holde fast i. Jobbe mer sånn punktuelt, enklavevis. Og flere av de som ble utpekt som 
vinnere, gjør jo det.» 
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6.3.1 Medvirkning som strategi 

Innbyggeres rett til medvirkning i planprosesser fikk en betydelig plass i det norske lovverket 

i løpet av 1980-tallet. Med medvirkning menes her direkte deltakelse i plan- og 

beslutningsprosesser, i motsetning til indirekte deltakelse gjennom valg av politiske 

beslutningstakere. Normativ planteori argumenterer for at representativt demokrati ikke 

fungerer tilstrekkelig demokratisk. Medvirkningsprosesser kan bidra til at hele befolkningens 

interesser blir tatt i betraktning, og at grupper som eller kan bli neglisjert også blir hørt. Disse 

prosessene kan styrke samfunnsengasjement, politiske ferdigheter og sosial læring i 

befolkningen. I tillegg argumenteres det for medvirkningsprosesser av 

effektiviseringshensyn. I dette perspektivet anser man at medvirkningsprosesser kan bidra til 

dypere kunnskap om områder, at det kan redusere lokale konflikter og at det kan gi 

omforente løsninger, og dermed forenkle planprosessene. Hensikten med 

medvirkningsprosesser er dermed bl.a. å la innbyggere få en større direkte innflytelse over 

beslutningsprosesser som berører deres bomiljøer, å utvikle kunnskap om områder og 

befolkningen der, og å finne smidige løsninger for planutvikling. Medvirkningsprosesser kan 

foregå på ulike nivåer av innflytelsesgrad, fra informasjon til innbyggere til faktisk 

medbestemmelsesrett (Falleth og Hanssen, 2013). Medvirkningsprosesser har dermed et 

potensial for å skape kunnskap om befolkningens oppfatning av lokale kontekster som det 

ellers kan være vanskelig å få innsikt i.  

Informant 1 forklarer at PBE parallelt med plan- og idekonkurransen har gjennomført 

to medvirkningsmøter. Den ene var for barn og unge med skoler og representanter for 

elevrådene. Den andre var rettet mot lokalbefolkning, interessegrupper og utbyggere som var 

lokalt orientert. Hensikten var å få en bedre innsikt i hvordan lokale aktører opplevde 

områdene. Av disse grunnene sees det som viktig å gjennomføre slike 

medvirkningsprosesser. Et problem med å bruke høringsprosesser i overordnede planer, er 

ifølge informanten at man ikke egentlig får brukt informasjonen, fordi den svarer til feil nivå 

i planprosessen. Utfordringen er dermed å lage en høringsprosess som befinner seg på det 

samme nivået som kommunen ønsker tilbakemeldinger på. Det har også vært et problem i 

medvirkningsprosessene at folk ikke får det helt med seg at kommunen ønsker å få dem i tale. 

De tilbakemeldingene som har kommet fra lokalbefolkning har ifølge informanten stort sett 

vært positive. Det er typisk at i den grad det kommer mye klager fra publikum, skjer det på et 

senere stadium i byutviklingen, på byggesaksnivå. 
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I dag er det en situasjon der det i høy grad er private interesser som driver fram 

planforslag, mens det offentliges funksjon er å klargjøre disse planene til politiske vedtak. 

Samtidig er medvirkningskravet så lite definert at det i praksis er lite forpliktende, både for 

private og offentlige instanser, og ofte begrenser prosessene seg til å innfri et minstekrav om 

å gi informasjon til lokalbefolkning (Falleth og Hanssen, 2013). Bidragsyterne til 

konkurransen mener generelt at medvirkningsprosesser har potensial til å føre til mye 

verdifull kunnskap, men at det krever spesiell kompetanse for å få til gode prosesser, og at 

denne kompetansen ofte er for dårlig.  

Bidragsyter 3 mener medvirkningsprosesser er viktige, og at de kan ha svært gode 

kvaliteter, og at dette er noe det er bred enighet om. Hun ser en generell tendens i retning av 

at byutviklingsprosjekter er stadig mer opptatt av hverdagslivet i urbane lokalsamfunn, og at 

folk som bor der viser en aktiv interesse i hvordan utviklingen forløper. Men 

medvirkningsprosesser bør gjennomføres av det offentlige. I en delvis åpen plankonkurranse 

som dette, vil ikke arkitektkontorer ha noen som helst mulighet til å gjennomføre dem. 

Videre peker hun på at det kan ta altfor lang tid før man får noe gjort i utviklingsprosjekter 

som har sterke elementer av medvirkningsprosesser. Hun nevner regler for medvirkning i 

Nederland som er svært strenge, og i ett tilfelle bremset disse prosessene et bestemt 

utbyggingsprosjekt med sju år før det i det hele tatt ble vedtatt. I disse tilfelle er ikke 

medvirkningsprosessene i overenskomst med de behovene som finnes i økonomien.  

 

Bidragsyter 3: «Jeg tror byer absolutt burde ha prosesser som er inkluderende, og hvor 
stemmer som er interessert i utvikling kan bli hørt. Men det bør ikke være superkomplisert, 
med mange år med høringer osv. Man må være realistisk.» 
 

Bidragsyter 2 ser medvirkningsprosesser som interessante og potensielt verdifulle. Men en 

forutsetning er at man formulerer tydelig hva det er man vil med medvirkningsprosessene. 

Han mener PBE burde gjort et mer grundig arbeid i forkant av konkurransen og at det knytter 

seg stor usikkerhet til hvordan man kan planlegge for en bærekraftig byutvikling. I en så 

tidlig fase av prosjektet vil det ifølge informanten være vanskelig å komme med tilstrekkelig 

presise og konkrete spørsmål til lokalbefolkningen til at det vil være fruktbart.  

Medvirkningsprosesser har blitt kritisert for at de kan føre til såkalt NIMBYism (Not 

in my back yard), der sterke grupper presser igjennom sine ønsker på bekostning av andre 

(Falleth og Hanssen, 2013). Bidragsyter 4 mener det ofte er de som roper høyest som blir hørt 

i slike prosesser, og at man kan få veldig forskjellige resultater ut fra hvordan man kjører 

disse prosessene. Generelt mener han det er et stort potensial i medvirkningsprosesser, et stort 
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kunnskapsbibliotek, men at det er en kunstform i seg selv som ikke bør tas for lett på. Han 

mener den faglige kompetansen på medvirkningsprosesser har vært mangelfull, men at dette 

er i ferd med å styrke seg.  

 

Bidragsyter 4: «Medvirkning er liksom … én side er at det er veldig politisk korrekt og 
selvfølgelig en sympatisk tanke at når man skal planlegge et område, er det jo bra å 
involvere de som bor der. Og så er det mye viten i de menneskene som bor der. De vet jo 
hvilke områder, hvilke nisjer, hva er det som fungerer i hverdagen, hva er det man kan 
bygge videre på. Det kan være vanskelig for en konsulent som kommer utenfra å kartlegge 
disse tingene.» 
 
Jurymedlem 6 ser på medvirkningsprosesser som at de kan være svært fruktbare, men at de 

kan være vanskelige å gjennomføre. Han forklarer at man i utgangspunktet jobber med et 

normativt plansystem hvor man har et top down-perspektiv, men at man kan tillate bottom 

up-prosesser som påvirker fysisk planlegging nedenfra, i form av møter med publikum, 

grasrotinitiativ, sosialt entreprenørskap og temporære aktiviteter. Ifølge informanten er det 

ikke noen særlig sterk tradisjon for dette i Oslo. Han sier at medvirkningsprosesser kan gi 

informasjon som er svært verdifull for myndighetene. Dette gjelder bl.a. stakeholding, eller 

hvem som har hvilke interesser i området. Ikke minst er dette nyttig for å danne seg et bilde 

av et lokale næringslivet.  

 

Jurymedlem 6: «I Hovinbyen er det viktigere å tenke prosess enn fysisk sluttresultat.»  
 

Gjennom disse prosessene kan man danne seg et inntrykk av hvem de er, hvilke planer de har 

for videre drift, og hvor lenge de ser for seg at de blir i området. Dette gir et bilde av hvor 

stabilt området er og hvorvidt det er statisk eller dynamisk. Informanten ser en stor fordel i 

temporære aktiviteter, at små initiativer har anledning til å utfolde seg. Dette bør vær en 

integrert del av planleggingen. Medvirkningsprosesser har mye for seg, men det er vanskelig 

å få det til på en skikkelig måte. Det tar ofte svært lang tid, det krever erfaring med den type 

prosesser, og det krever politisk vilje.  

 

 

 

 

 



 79 

6.3.2 Oppsummering forskningsspørsmål 3 

Ifølge informant 1, som jobber for PBE, har hensikten med å etterlyse grep for å utvikle og 

etablere stedsidentitet i Hovinbyen bl.a. vært å etterspørre en følsomhet overfor eksisterende 

lokale kontekster. Samtidig etterspør konkurranseteksten bymessige kvaliteter. Dette er to 

mål som kan vise seg motsetningsfylte, jf. (Dovey et al., 2009). Informant 3 og informant 4 

beskriver bymorforlogiske grep for Hovinbyen som kan vise seg å danne et grunnlag for 

framtidig identitetsdanning. Analysekapittel 3 viser at det er betydelig motstand mot ideen 

om at det i det hele tatt kan la seg gjøre å planlegge for etablering av stedsidentitet i 

Hovinbyen. Flere informanter oppfatter at denne type retorikk brukes som et ledd i 

markedsføringsstrategier, og ikke nødvendigvis har med reelle ambisjoner om å etablere 

stedsidentitet å gjøre.  

Problemet med at stedsidentitetsbegrepet var uavklart ble også diskutert i juryen, og 

også videreformidlet til PBE etter at konkurransen var avsluttet. Juryen anså at det lå et 

tolkningsrom i konkurranseteksten som var så stort at det ble vanskelig å kåre én vinner. 

Denne uklarheten i programmet var en medvirkende årsak at det ble kåret fire vinnere, og 

ikke én. Prosjektet var ikke modent nok til å velge ett enkelt vinnerbidrag, og juryen 

anbefalte dermed at PBE skulle jobbe videre med de fire som ble kåret. Alle disse bidragene 

har i seg elementer som berører stedsidentitet, men med ulike innfallsvinkler. Det å kåre fire 

vinnere var også et grep for fortsatt å holde prosessen åpen og å understreke kompleksiteten i 

prosjektet. Stedsidentitet var et tema i disse diskusjonene, men langt fra det eneste. 

Flere peker på at det ikke er ønskelig å etablere Hovinbyen som én samlende identitet. Til det 

er området for stort og variert til at innbyggere kan antas å føle tilhørighet til det. Dette har en 

sammenheng med etablering av Hovinbyen som begrep. Begrepet brukes som en strategi for 

å samle interessenter, politiske krefter og stakeholders om prosjektet. Begrepet Hovinbyen 

kan dermed også forstås som en representasjonell konstruksjon som er ment å bli brukt 

midlertidig, men ikke som et varig eller permanent stedsnavn. Om man bruker en tilnærming 

til stedsidentitetsbegrepet slik det forstås av Leach (2002), altså en performativ, vanemessig 

individuell og kollektiv, tilknytning, tilhørighet og identifisering med et geografisk område, 

til kan spørsmålet om hvordan man planlegger for etablering av stedsidentitet i Hovinbyen 

bli: Det lar seg i liten grad gjøre, og det er heller ikke ønskelig.  

 Medvirkningsprosesser sees som et potensielt svært verdifullt verktøy i 

byplanlegging, men flere av informantene peker på at det er for lite kompetanse på området. 

Det advares også mot at medvirkningsprosesser kan forsinke utviklingsprosjekter og at de 
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bidra til NIMBYi-sm. Foreløpig er det PBE som har vært involvert i medvirkningsprosesser i 

Hovinbyen. Bidragsyterne, som representerer det private, har ikke hatt kapasitet til dette i 

forbindelse med konkurransen.  

 

6.4 Forskningsspørsmål 4: Hvilke grupper planlegger 

man for?  

Denne problemstillingen besvares ved å først gjøre en semiotisk analyse av to av 

vinnerbidragene, og i neste omgang la resultatet av den semiotiske analysen danne grunnlag 

for tekstanalyse av intervjuer.  

Til tross for at etablering av stedsidentitet vektlegges i konkurranseinvitasjonen, er det 

i svært liten grad lagt vekt på spørsmål om hvem som skal bo i Hovinbyen (Oslo kommune, 

2015). Dette reflekteres også i vinnerbidragene og i juryens begrunnelse: Verken demografi, 

befolkningssammensetning eller flyttemønstre blir viet særlig oppmerksomhet.  

I henhold til spatial assimilation theory vil innvandrergrupper over tid adoptere 

flyttemønstre som er typiske for den innfødte befolkningen (Turner og Wessel, 2013). I 

Osloregionen er det typisk at den innfødte befolkningen flytter oppover i nabolagshierarkiet, 

at de flytter utover fra bykjernen, og at de flytter vestover, der det er høyere boligpriser. 

Innvandrere følger dette mønsteret langs to av aksene, de flytter oppover i nabolagshierarkiet 

og ut av bykjernen. Men med unntak for to innvandrergrupper, iranere og vietnamesere, er 

det ikke typisk at innvandrere flytter vestover. Det er dermed grunnlag for å framskrive at det 

stadig vil være mange innvandrere som velger å bo i Oslo øst (Turner & Wessel, 2013). 

Hovinbyen grenser til Tøyen i syd og steder som Tveita, Haugerud og Linderud i 

Groruddalen i nord-øst, og ligger dermed i umiddelbar nærhet til noen av de mest 

innvandrertette områdene i Norge. Hva dette vil ha å si for stedsidentiteten i området, er i 

liten grad belyst i offentligheten.  

Befolkningssammensetning er altså et lite diskutert tema i denne sammenheng. 

Samtidig kan det tenkes at Hovinbyen slik området i dag framstår representasjonelt 

henvender seg til visse grupper av mennesker mer enn andre. Habitusbegrepet har bl.a. som 

funksjon å redegjøre for dette stilmessige slektskapet og viser hvordan det forbinder de ulike 

aktører og grupper i de respektive klasseposisjoner. Disse prinsippene for hvordan man 

oppfatter verden omkring seg blir dermed symbolske forskjeller på klassetilhørighet. 

Forskjellene i måten man bruker symbolene på fungerer som tegn, som hver for seg kan 
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betraktes som fonemer, og som til sammen utgjør et språk. Selve måten å bruke tegnene på 

betegner aktørenes posisjon og tilhørighet til de ulike posisjoner (jf. Bourdieu, s. 36-37).  

Renderinger av vinnerbidragene har dannet grunnlag for juryarbeidet. Vinnerbidragene 

inneholder visuelle og tekstlige representasjoner som kan tenkes å appellere til folk som deler 

et visst habitus, og slik knyttes representasjonene til visse klasseposisjoner. Disse 

representasjonene kan fungere som markører for livsstilspreferanser. Objektene som inngår 

her, er bl.a. sykling urbanitet, gjenvinning, naturlik beplantning, torg og brede gater med 

folkeliv, «det grønne skiftet», urbant landbruk og cafeer. Man kan spekulere i hvorvidt dette 

er symboler som appellerer til en klasse av mennesker med høyere utdannelse som har norsk 

som førstespråk, er politisk orientert til sentrum-venstre og har positive holdninger til 

økologisk mat, naturopplevelser, storbyferier og gjenbruk. Representasjonene kan være 

uttrykk for en tidsånd som appellerer til noen, og ikke til andre. Man kan spørre seg om 

Hovinbyen blir for fint, om det blir et område som er ferdig gentrifisert idet det bygges ut, og 

dermed ekskluderer grupper som verken har råd eller lyst til å bo der (jf. Davidson, Lees, 

Piguet, Söderström, & Rérat, 2010). Representasjonene danner til sammen et semiotisk språk 

som kan forbindes med et habitus som er typisk for en hvit middelklasse. En mulig 

konfliktlinje med andre klasser, er bilbruk. Det er flere områder i Hovinbyen som historisk 

har vært mettet med symbolbruk som er direkte knyttet til privatbilisme og langtransport. 

«Bilbyen» på Ensjø er ett eksempel, der det har vært bl.a. bilimportører, rekvisitagrossister og 

verksteder. Men nå blir massebilismen holdt ansvarlig for en rekke problemer, både i 

byrommene og i atmosfæren. I vinnerbidragene, som generelt har en rik billedbruk, er det 

knapt en privatbil å se. Dette er påstander om sammenheng mellom holdninger til symbolikk 

og habitus, og følgelig klassetilhørighet. Dét er det ikke rom for her.  

 

Barthes’ mytolgier som tilnærming til å betegne habitus 

Utgangshypotesen som ligger til grunn for forskningsspørsmålet «Hvem planlegger man 

for?» er at representasjonene som brukes i plan- og idekonkurransen i noen grad uttrykker 

tilhørighet til en visst klassemessig fellesskap. Representasjonene appellerer til et bestemt 

habitus som kan tenkes å peke mot en bestemt klassetilhørighet. Forskningsspørsmålet vil bli 

besvart gjennom to trinn: først gjennom en semiotisk analyse av to visualiseringer som er 

brukt i konkurransebidragene fra henholdsvis Topic Architecture & Design og JAJA 

Architects. Hensikten med den semiotiske analysen er å koble det representasjonelle 

uttrykket til et habitus som er legitimt for denne klassen. Resultatene av denne semiotiske 

analysen danner grunnlaget for andre trinn: et hermeneutisk utgangspunkt for tekstanalyse av 
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intervjuer med informantene. Informantene blir forespeilet den samme utgangshypotesen i 

intervjuene. Forskningsspørsmålet vil bli besvart på bakgrunn av informantenes uttalelser. De 

semiotiske analysene er altså ikke ment å være uttømmende eller definitive, men snarere 

fortolkningsmessige forsøk som er ment å peke mot hvordan de muligvis blir oppfattet i den 

sammenheng de er ment for, altså i juryarbeidet, og ikke minst hva de kommuniserer med 

publikum og beslutningstakere gjennom media.  

 

Semiotisk analyse 

Roland Barthes’ semiotiske system er beskrevet i oppgavens teorikapittel. En kompakt 

forklaring følger1: Barthes beskriver en type språk hvis dypere betydning er egnet til å 

overbevise folk ved å tømme kjente representasjoner for sin egentlige innhold og 

rekontekstualiserer dem for å skape myologier. På det lingvistiske nivået danner forbindelsen 

mellom signifikat og signifikant et tegn. På det mytologiske nivået har tegnet to vekselvise 

funksjoner: Mening og form. Mening rommer de historiske denotasjoner man har til tegnet. 

Form, derimot, tømmes for innhold idet det blir bruk mytologisk. Form står da som 

signifikant for meningsinnholdet. Forbindelsen mellom form og meningsinnhold danner 

betydning. Barthes mener visuelle representasjoner har en særlig slagkraft i mytologisk språk, 

bl.a. fordi de unndrar seg konkrete analyser da de ikke er underlagt noen gitt syntaks. 

 

                                                        
1 Begrepene har i denne sammenhengen en så spesifikk betydning at de for lesbarhetens 

skyld er kursivert. 
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Ill. Fra Hovinbyen fra A til Å, Topic Architecture/Oslo kommune 

 

Diagrammet viser et kart over det sentrale Oslo. Kartomrisset til høyre viser Hovinbyens 

yttergrenser. I midten er en nord-sør-akse med Oslo S som utgangspunkt. Kartomrisset til 

venstre viser en speilvending av bybildet. Slik hadde det sett ut dersom man hadde lagt 

Hovinbyens yttergrenser til vestsiden av Oslo. Dette grepet viser at Hovinbyen ligger mer 

sentralt enn det mange forestiller seg. Det er for eksempel kortere vei i luftlinje fra Oslo S til 

Valle Hovin-parken enn til Vigelandsparken. Dette er ment å illustrere at den «mentale 

avstanden» fra Oslo S til Valle Hovin er langt større en den fysiske. Dette forklares med at 

det ikke er sammenhengende bymiljøer i Hovinbyen, i motsetning til på vestsiden. 

Diagrammet har blitt publisert i media en rekke ganger i forbindelse med offentliggjøring av 

vinnerne av konkurransen. Om man analyserer diagrammet som mytologisk språk, kan man 

se at også andre verdimessige betydninger trer fram. 

Først registrerer man omrisset av Hovinbyen. Omrisset er nå et tegn i lingvistisk 

forstand, en grafisk framstilling av et område man har visse assosiasjoner til: et grått delta, et 

uframkommelig, postindustrielt ingenmannsland forbeholdt bilister. I neste omgang forstår 

man at omrisset til venstre er en speilvending av Hovinbyen. Idet man flytter blikket til 

venstre og undersøker omrisset slik det er plassert på vestsiden, tømmes det for mening. I 

dette øyeblikket begynner diagrammet å opptre mytologisk, Hovinbyen tømmes for 

denotasjoner, og omrisset blir en innholdsløs form. Når form er tømt for mening, er det 

dermed et signifikant, klart til å fylles med meningsinnhold. Dette skjer når man flytter 

blikket tilbake til østsiden igjen. Idet man skifter fokuset tilbake østover, tar man med seg 

assosiasjoner som ligger nedfelt i stedsnavnene på vestsiden av kartet: turistdestinasjoner, 

høye boligpriser, kongelighet, en viss befolkningssammensetning, kulturinstitusjoner, 

luksuseiendommer og kunnskapsinstitusjoner. Alt dette er nå signifikat for det tomme 

kartomrisset på østsiden. Og idet man fokuserer på dette kartomrisset, mister man 

oppmerksomheten på kartomrisset på vestsiden. Det er umulig å fokusere på begge deler 

samtidig. Diagrammet unndrar seg dermed en kritisk tilnærming, slik det blir lest av folk i 

deres dagligliv. Meningsinnholdet består nå av verdier som er løsrevet fra eksisterende 

oppfatninger om Hovinbyen. Den mytologiske betydningen av omrisset er ny. Den 

inneholder løfter om potensial for økt velstand og sikre bymiljøer for en hvit middelklasse på 

østkanten. 

Dette er mytologiens kraft. Den overlater det til leseren å selv fylle en tom form med 

meningsinnhold. Dette er en konstruktiv prosess, der leseren investerer sin egen kognisjon, og 
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som dermed gir verdi. I hvilken grad dette er en ønsket effekt fra opphavspersonen, vil 

variere, og er ikke gjenstand for spekulasjon her. 

 

The High Line i Oslo 

Bildet under er en rendering av et framtidsbilde av Økern i Hovinbyen. Bildet låner elementer 

fra The High Line, en park i New York som er bygget oppå en tidligere toglinje (Byrnes, 

2016). Denne parken er noe av en suksesshistorie og brukes ofte som eksempel på vellykket 

byfornyelse. Grepet er å la utrangert infrastruktur danne grunnlaget for ny grønnstruktur. The 

High Line har blitt en turistattraksjon og et forbildeprosjekt for mange arkitekter og 

landskapsarkitekter. Det er dermed rimelig å anta at ikke bare folk innenfor arkitekt- og 

planleggingsbransjen, men også et visst sjikt av storbyturister som har interesse for 

urbanisme og kulturopplevelser vil dra kjensel på referansen. Om vi bruker Barthes’ metode 

til å gjøre en rask analyse av bildet, ser vi først en visualisering av Økern. Dette utgjør 

meningen med parken, den henter sitt historiske innhold fra Økern, et grått område i Oslo. 

Men idet man skifter oppmerksomheten mot parken, får man assosiasjoner til High Line i 

New York. I dette øyeblikket blir meningen til form, den blir tom. Alt det triste med Økern 

fordamper og blir fylt av meningsinnholdet, en bejublet park i en spennende by.  

 

Ill. Rendering fra Hovinbynatur, JAJA/Oslo kommune 
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En støttehypotese er at flere av disse bildene henvender seg til en viss gruppe som føler 

tilhørighet til en middelklasse. På grunnlag av Barthes’ semiotikk kan man undersøke 

hvorvidt for eksempel dette bildet gir konnotasjoner til høykultur. Det er en svært avansert 

visualisering der minst tre forskjellige kunstneriske stilarter kolliderer. Den barthesiske 

betydning kan være at Økern nå er et sted der det foregår uhyre sofistikerte saker. Det er en 

tilstand av modernitet, høyt kunnskapsnivå og velutviklet smak. Man kan anta at denne 

betydningen vil appellere til grupper som har en viss kulturell kapital, mens andre vil føle seg 

dumme.  

 

Ill. fra Hovinbyerne – Punkt korridor & hjerte, Sleth/Oslo kommune 

 

Dette er naturligvis en subjektive lesninger av disse visualiseringene. Hensikten er å vise 

hvordan det kan leses, og at dette kan ha implikasjoner for markedsføringsaspekter ved plan- 
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og arkitektkonkurransen. Representasjonene kan ha implikasjoner for entreprenørers vilje til 

å investere i Hovinbyen, politisk satsning på området og publikums ønske om å flytte dit.  

 

Informantene om appell til middelklasse i bidragene 

Flere av informantene gjenkjenner poenget ganske umiddelbart når de blir forespeilet 

resultatet av den semiotiske analysen. Bidragsyter 5A og Bidragsyter 5B kan godt se at 

vinnerbidragene og retorikken som omgir plan- og idekonkurransen kan oppleves som at den 

henvender seg til et visst sjikt av befolkningen.  

 

Bidragsyter 5A: «Det ligger noen sosiale farer og lurer når man tilrettelegger for en by 
som man bare skal kunne ta seg fram i på en måte som vi som hvit middelklasse vet å 
gjøre. […] Vi har snakket om det i forbindelse med andre prosjekter, måter å bevege seg i 
by, og hvor mye vi egentlig vet om at vi selvfølgelig ser ting fra vårt eget perspektiv. Den 
feiringa av sykkelen kommer jo definitivt fra et visst segment av Oslo-befolkningen og ikke 
fra veldig mange andre.»  
 

De er imidlertid klare på at selv om denne retorikken kan risikere å ekskludere andre grupper, 

er den like fullt presserende og nødvendig å fokusere på. Deres perspektiv er miljøhensyn og 

bymiljøer som er tilrettelagt også for myke trafikanter. De er mindre interessert i hvilken 

smak eller hvilke verdimessige preferanser som eventuelt måtte dominere i framtiden, og 

forholder seg instrumentelt til hvilke infrastrukturelle løsninger som bør utvikles. Det er 

problematisk hvis retorikk om miljøhensyn blir redusert til symboler på kulturell kapital og 

klassetilhørighet.  

 

Bidragsyter 5A: «Det blir problematisk hvis man tenker at dette skal handle om identitet. 
Vi tenker mer pragmatisk, vi skal prøve å løse en oppgave for framtiden, ikke 
implementere noe i området som handler om en by som oser av det som er riktig. Det er 
sikkert en av grunnene til at det med identitet som verktøy er vanskelig. Hvis man blir 
gissel i det, liksom, at gode hensikter blir dratt inn i en tanke om at det er å plante 
identitet som et verktøy. Det tenker jeg blir å snu ting på huet. […] Det er likefullt viktig at 
man sykler i 2050. Selv om det er litt kvalmt at vi gjør det på alle de stilige måtene våre nå, 
så er det uansett godt for verden at man sykler. Så om det er litt kvalmt at det bare er vi 
som snakker om det akkurat nå, så tenker jeg likefullt at det er viktig.» 
 

Også Bidragsyter 4 er enig i at symbolikken retter seg mot en hvit middelklasse og i mindre 

grad mot innvandrergrupper fra Øst-Asia og Nord-Afrika. Han anser at det kan oppstå 

problemer dersom enkelte befolkningsgrupper samler seg i det samme området, og har tro på 

en blanding av ulike befolkninger. Dette synet kommer godt overens med en normativ 
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mangfoldsdiskurs (jf. Jacobs, 1965 og Lees, 2008). Han viser til et utbyggingsprosjekt i 

Gellerby i Århus i Danmark, der målsettingen er å urbanisere alle satellittbyene og ha en 

befolkningssammensetning med 50/50 av innvandrere og innfødte.  

 

Bidragsyter 4: «De kaller det faktisk ghettoer også fra politisk hold. Satellittbytankegang 
faktisk. Det er planlagt lettbane, og de fortetter som bare juling, fordi man tror tetthet og 
urbanitet er svaret på veldig mange sosiale problemer. Det er jo en veldig modernistisk 
plan. Men jeg tror på det at hvis man samler en befolkningsgruppe i et område, så 
forsterker man problemet. Så det er en god ide å blande. Problemet med den modernistiske 
tradisjonen er at det er ingen som føler noe eierskap til utearealene, de store gressplenene 
mellom blokkene. Så for å få eierskap til det, må man fylle inn i de store modernistiske 
mellomrommene som er i de planene. Litt forenklet, men overordnet er strategien å 
fortette ghettoen.»   
 

Ifølge informanten er de samme middelklassesymbolene framtredende. De også kan tenkes å 

virke ekskluderende på visse grupper, og at planprosjekter har en viss risiko for å bli så 

vellykkede at man får byområder som framstår som gentrifiserte i det samme øyeblikket de er 

ferdigstilt. Etter hans skjønn kan man i ekstrem grad se at byer som Oslo, København og 

Stockholm har mistet noe av sitt mangfold til fordel for en kjøpesterk middelklasse.  

 

Bidragsyter 4: «Det er folk som har penger som bor i byen. Så en knasende god by, den er 
jo dyr. Det er det frie markedet, rett og slett.»  
 

Bidragsyter 3 er derimot ikke enig i at representasjonene uttrykker et bestemt habitus. Hun tar 

ikke stilling til hvilke befolkningsgrupper som vil kunne tenkes å flytte til Hovinbyen. Hun er 

enig at konkurransebidragene utstråler et visst verdimessig slektskap, men hun er ikke enig i 

at dette primært henvender seg til en middelklasse som er knyttet sammen i et habitus. 

Derimot legger informanten et normativt og til dels modernistisk syn til grunn. Hun mener at 

løsningene som legges fram er knyttet til ideer som blir feiret og som bør bli feiret. Hun 

mener det at det er denne retningen samfunnet som helhet beveger seg i, og at alle grupper 

ønsker seg en form for mobilitet som er basert på for eksempel offentlig transport, 

bildelingstjenester, veier tilrettelagt for fotgjengere og syklister og nærhet til tjenester, og 

ikke privatbilisme. Likeledes antar hun at energibesparing og grønne initiativ er viktig og 

attraktivt for alle sosiale lag, ikke bare en middelklasse.  

Bidragsyter 2 synes dette temaet i altfor liten grad er problematisert, og at dette burde 

diskuteres på politisk nivå og med eiendomsutviklerne. (Righard, Johansson, & Salonen, 

2015) har vist at boligtypologier kan ha en viss innvirkning på boligpreferanser innen ulike 
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befolkningsgrupper. Informanten sier at dette kunne vært tema for en egen konkurranse. Han 

mener det i høy grad er markedskrefter som vil styre hvem som vil flytte hvor. Han gjør en 

sammenligning mellom Sørenga og Groruddalen som eksempel og peker på at to bygninger 

som egentlig er ganske like har svært forskjellige priser.  

 

Bidragsyter 2: «Vi har faktisk gjort en liten undersøkelse på egenhånd etter konkurransen, 
vi hat snakket med flere utviklere i området. Og de er jo drevet av rent marked, de tenker 
ikke, ok hvem bør bo her og hvem bør ikke. De tenker på prisen de kan få for eiendommene 
sine.» 
 

Han er oppmerksom på at det finnes et visst verdimessig fellesskap som gjerne kommer til 

uttrykk i arkitekt- og plankonkurranser, og gjenkjenner hvilke trender som er rådende, men 

hevder at han ikke så opptatt av det: «Som du sier, bærekraft, det grønne, det er jo veldig 

populært å snakke om dette i dag, det er jo veldig lett å bygge på det.»  

Ifølge Informant 1 ser ikke PBE det som sin rolle å styre hvem som kjøper bolig i 

Hovinbyen, men at etaten har en viss påvirkningskraft gjennom for eksempel å stille krav til 

livsløpsstandard i nybygg. 

 

Informant 1: «Det vi styrer er boligtyper og en del av de kvalitetene som vi legger til rette 
for. Og så styrer vi ikke helt hvem som flytter til de ulike stedene utover det, så det er 
derfor vi ikke har snakket noe mer om det. Men det kan hende det er et tema vi burde 
snakket mer om. Vi har jo samfunnsgeografer inne, så vi har jo hatt diskusjoner om det.» 
 

PBE ønsker ikke et område der folk bor i en kort periode av livet før de flytter videre. Det er 

ønskelig med en variert boligstruktur og at man skal kunne bo der under forskjellige 

forutsetninger. Videre ser det ut til at bygningstypologier kan ha en viss påvirkningskraft på 

hvilke befolkningsgrupper som vil finne boligene attraktive. For eksempel har enkelte 

eiendomsutviklere begynt å ta hensyn til at pakistansk-norske husholdninger ser ut til å 

foretrekke planløsninger med separat kjøkken, i motsetning til åpne kjøkkenløsninger som 

ellers er populære (jf. Righard et al., 2015). Dette kan ha konsekvenser for hva slags 

boligstrukturer som tillates. Ifølge informanten er dette foreløpig et område det eksisterer lite 

kunnskap om. PBE har ikke gått langt inn i disse diskusjonene i arbeidet med konkurransen.  

Grubbauer (2011) beskriver en friksjon mellom det globale og det stedegne, der lokal 

særegenhet settes under press av mobil kapital og kompetanse. Et aspekt ved dette er ifølge 

informanten en tendens til at det som bygges i forskjellige byer blir helt likt. Det kan også 

arte seg som smaksmessige fellesskap som først og fremst appellerer til én klasse.  
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Informant 1: «Jeg er enig i det at måten man framstiller det på, kan det virke som at det 
henvender seg til én type mennesker.» 
 

Informanten sier at Hovinbyen er gjenstand for en viss merkevarebygging, og at er rettet mot 

potensielle innflyttere. «Man selger jo stedet.» Samtidig er hun opptatt av at denne type 

verdier primært kommer til uttrykk for nye områder som bygges. Det vil dermed være et 

mindre potensial for friksjon mellom ny og gammel bebyggelse, da de gjerne ikke ligger 

umiddelbart inntil hverandre.  

 

Informant 1: «Man gjør liksom ikke noe rett i bakgården til folk, men rett ved siden av. 
Utviklingen er en sånn sammenhengende friksjon eller dialog mellom gammelt og nytt, 
hvor det skjer endringer hele tiden.» 
 

Informanten mener også at fokuset på grønne verdier kan sies å henvende seg til en gruppe av 

befolkningen som har visse felles smakspreferanser og en opplevd middelklassetilhørighet. 

Hun mener dette er noe går i bølger. For få år siden var ikke dette en populær eller salgbar 

ide, slik det er i dag. Hun mener imidlertid at nettopp parseller og kortreist mat er eksempler 

på ting som har potensial for å inngå i andre semantiske nettverk og få andre konnotasjoner. 

Urbant landbruk og parselldrift har tidligere hatt et visst omfang ikke minst i Groruddalen. 

Mange eldre mennesker i områdene omkring har vært vant til dette, og de vil antakelig ha 

andre konnotasjoner til urbant landbruk enn yngre livsstilkonsumenter. I barthesisk 

terminologi kan dette sees som et eksempel på den arbitrære forbindelsen mellom form og 

meningsinnhold.  

 

Informant 1: «Hvis du tenker på parseller eller urbant jordbruk eller hva det måtte være, 
så er et noe som har vært mye mer vanlig før og blant andre befolkningsgrupper enn de 
som nå trykker det til sitt bryst.  
Intervjuer: Hvem da? 
Informant 1: I Groruddalen eller i disse drabantbyene, der var det ikke bare gressplener, 
det var mye parsellhager. Det ser man rundt omkring i bydelene også, det er mye av det. 
Og mange i den eldre befolkningen, de var også vant til at ting var litt annerledes. Så jeg 
vet ikke, Kanskje det noe som folk synes er … at det kan treffe flere.» 
 

Jurymedlem 7 ser et visst smaksmessig fellesskap eller tidsånd som påvirker innholdet i 

konkurransebidragene. Dette gjelder også for de visuelle virkemidlene som tas i bruk.  
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Jurymedlem 7: «Man bruker visse ord i hytt og pine for de de er i tiden ikke sant. Hvis du 
leser plandokumenter nå, så er det ’Møteplass’! Da har du fått det til, hahaha! Det er totalt 
meningsløst, hva betyr det for noe? Hva betyr ordet møteplass i en by?»  
 

Konfrontert med påstanden om at det er et problem at bidrag til arkitektkonkurranser ikke 

består av tekst, men av visualiseringer i en slik grad at de vanskelig lar seg operasjonalisere 

eller diskutere av andre fagdisipliner, og i visse tilfeller framstår som rene frierier til 

fagjuryer, er hun uenig.  

 

Jurymedlem 7: «Det du undervurderer, er det faglige i det visuelle, i tegningen. Ikke sant? 
Det handler om arkitekturfagets måte å uttrykke og utvikle faglighet. Man kunne jo bedt 
om rapporter som beskriver hvordan Hovinbyen skulle utvikle seg. Men det er faktisk ikke 
det det er snakk om. Man inviterer inn en profesjon som tegner. Som tegner fram en 
framtid. Det er der fagligheten ligger, og det er det man må ta mest alvorlig i vurderingen 
av disse forslagene.» 
 

Jurymedlem 6 kan se at det som kommer til uttrykk i konkurransebidragene vil appellere til 

en hvit middelklasse, men han er ikke umiddelbart enig i at det ekskluderer andre. Dette er 

idealbilder også for mennesker som tilhører en annen sosioøkonomisk klasse. Han ser et 

problem i at det ferdige resultatet kan drive fram en gentrifisering hvis det er for høy 

byggetakt. Følgende dialog handler finner sted idet vi ser på en illustrasjon.  

 

Intervjuer: «Her er et eksempel på en visualisering som kan oppfattes som et uttrykk for 
arkitekters egen smak, og kanskje smaken til den jevne Aftenposten-abonnent. Som liker 
strå som er grå, som ser ut som om de vokser langs et tjern. 
Jurymedlem 6: Jaja, haha. 
Intervjuer: Og de er vakre fordi det er som om man slipper naturen litt inn i byen.  
Jurymedlem 6: Jaja.  
Intervjuer: Og det bryter veldig med for eksempel pakistanernes smak, som liker sterke 
farger og andre ting, Grovt sagt, da. 
Jurymedlem 6: Ja, Jeg er enig i det.» 
 

Informanten har erfaring med at innvandrergrupper i visse tilfeller har andre 

smakspreferanser og andre forventninger til hva byrom skal inneholde enn andre 

befolkningsgrupper.  

 

Jurymedlem 6: «Og de var ikke interessert i en og de var ikke interessert i en øko-park. De 

ville ha en fin park. Det skulle være sånn med blomster og … man vet for eksempel at mange 

innvandrerkvinner trives veldig godt i Frognerparken, om sommeren, med barna sine, de 
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føler seg trygge der. De har andre preferanser. De går for eksempel lite i skogen i marka, de 

synes kanskje det er skummelt.» 

 

Han anser at prosesser der ulike befolkningsgrupper i lokalbefolkningen selv får et ansvar for 

utvikling av uteområder, der de gjør som de selv vil ha det, skaper tilhørighet og samhold og 

dekker lokale behov. Dette har bl.a. vært en vellykket strategi i planleggingen av 

Verdensparken på Furuset.  

Det er ifølge informanten et rådende prinsipp i PBE å utvikle områder for en 

sammensatt befolkning. Dette sees som en del av en trend, der man søker å ha en 

sammensetning av befolkningen på et mindre, geografisk område, bl.a. for å unngå 

ghettofisering. Dette kan sees i sammenheng med hva urbanitet egentlig innebærer. Det har 

med funksjonsmangfold og mangfold i befolkning å gjøre. Man har observert en viss tendens 

til white flight og white avoidance bl.a. i Groruddalen (Wessel, 2016). Informanten mener 

imidlertid at PBE har svært begrensede midler til å styre hvem som bosetter seg hvor. Prisen 

på boligene vil i stor grad være avgjørende for hvem som bosetter seg hvor, slike er det i 

dagens situasjon, overlatt til markedet. Man kan i noen grad tilrettelegge for 

funksjonsmangfold gjennom regulering av funksjoner og bygningstypologier. Ett virkemiddel 

er å bygge boligblokker i områder med mye villaer og rekkehus, for å oppnå mangfold i 

boligtilbudet. Informanten er tilhenger av en radikal miks av mennesker med forskjellig 

sosioøkonomisk bakgrunn. Eksempler på dette kan være flyktningmottak på vestkanten eller 

en IKEA ved siden av veletablerte boligområder. Disse betraktningene kan gjerne sees i 

sammenheng med en postmoderne forståelse av byers funksjonsblanding, global tilkobling til 

andre byer slik det komme til uttrykk i den såkalte Los Angeles-modellen for urbanisme 

(Dear & Flusty, 1998). Informanten mener man for enhver pris må komme vekk fra en 

tankegang der man planlegger for én gruppe, slik man gjorde på 1960-tallet, med både 

fysiske og innholdsmessige soner.  

 

Jurymedlem 6: «Sånn at man kommer bort fra en sånn soneplanlegging. Spørsmålet er hva 

som er kompatibelt, men da får man en positiv friksjon i byen, tror jeg.»  

 

Han ser på Hovinbyen som et postmoderne planleggingsprosjekt, med blanding av 

befolkning og ulike næringer. Det er et stort potensial for å oppnå dette nettopp i et 

transformasjonsområde som Hovinbyen.  
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6.4.1 Oppsummering, forskningsspørsmål 4 

Analysekapittelet har tatt utgangspunkt i en semiotisk analyse av utvalgte bilder fra 

vinnerbidragene. Tilsynelatende er det representasjoner som kan tenkes å appellere til en hvit 

middelklasse som kommer til uttrykk her. Inntrykket er at denne klassens habitus, deres 

naturlige disposisjoner, er nettopp en normative, velvillige holdninger til «det grønne skiftet» 

og tilsvarende skepsis til bilbruk.  

Dette inntrykket bekreftes i stor grad i intervjuene. Flere informanter anser at 

vinnerbidragene og også retorikken som omgir dem i offentligheten er preget av 

livsstilsmarkører. Dette kan i sin tur virke ekskluderende på grupper som ikke deler det 

samme habitus. Også det at arkitekter har et bestemt felles habitus og en viss 

klassetilhørighet, kan antas å påvirke innholdet i konkurransebidrag, slik i at de lager 

representasjoner som passer til deres egne preferanser. Dette sees imidlertid som et begrenset 

problem. De av informantene som vedgår at denne mekanismen foregår generelt, har også en 

refleksiv holdning til det og søker å unngå det. 

Samtidig sees disse verdiene som noe som er hevet over smakspreferanser og det habitus man 

ønsker å ta del i, og dette på lang sikt er irrelevant; hensyn til miljøet sees som så 

fundamentalt viktige at man må planlegge for det, enten det er trendy eller ikke.  

 Vedrørende om hvorvidt man kan planlegge for en befolkningssammensetning, er det 

en viss ambivalens og til dels rådvillhet som kommer til uttrykk. Foreløpig foreligger lite 

kunnskap om forventet befolkningssammensetning i området. Det kan tenkes at det offentlige 

kan nyttiggjøre seg av slik kunnskap, dersom de ønsker å ha innflytelse over 

sammensetningen. Mangfoldsdiskursen er sterk, men samtidig er det flyttemønstre i svært 

høy grad overlatt til markedsmekanismer. Det finnes visse grep man kan gjøre for å påvirke 

dette, som bygningstypologier og planløsninger i leiligheter. Foreløpig er dette ikke tatt faste 

beslutninger om.  
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7 Konklusjoner 
Oppgaven har undersøkt hvordan man planlegger for etablering av stedsidentitet i 

Hovinbyen, et transformasjonsområde i Oslo. Dette er det største byutviklingsprosjektet i sitt 

slag i Norge. Oppgaven har form av en teoriinformert enkeltcasestudie. Casen er Plan- og 

idékonkurranse om Hovinbyen, en konkurranse som i høy grad er rettet mot arkitekter. Det er 

et samspill eller en friksjon mellom arkitektur og planer som rene representasjoner, altså før 

de realiseres, og de materielle forutsetningene de tenkes realisert i. Dette blir særlig 

framtredende i arbeidet med et transformasjonsområde i en stor skala som dette.  

Informantene har vært aktører i de forskjellige faser av konkurransen. Det teoretiske og 

metodologiske grunnlaget er sosialkonstruktivistisk og relasjonelt. Spørsmål om sted, 

stedsidentitet og gruppetilhørighet har blitt analysert gjennom sosialkonstruktivistiske 

perspektiver, mens arkitekt- og planfagets økonomiske forankring i tillegg er analysert ved 

bruk av politisk-økonomiske teoretiske modeller. Metodisk har oppgaven fulgt en abduktiv 

prosess, der teori og empiri har informert hverandre vekselvis i det analytiske arbeidet. 

Konkurransens krav om løsninger til etablering av stedsidentitet i Hovinbyen har vist seg 

vanskelig å imøtekomme. Dette skyldes flere forhold.  

7.1 Sted og stedsidentitet 

Forskningsspørsmål 1 har undersøkt hvordan begrepene sted og stedsidentitet blir brukt av 

ulike aktører i en plan- og idékonkurransen. Svarene de kom med har blitt analysert i lys av 

sosialkonstruktivistisk teori. Studien viser at det hersker en betydelig usikkerhet om hva 

begrepene sted og stedsidentitet innebærer. De ulike aktørene hadde svært forskjellige 

tilnærminger til begrepet. De fleste hadde forklaringer som på ulike vis innebar sosiale 

konstruksjoner av sted. Fra kommunens side var det ment som en påminnelse om å utvise 

følsomhet overfor lokale kontekster. Blant bidragsyterne var det en viss samstemthet i at 

begrepene var for vage eller ulne til at de egentlig var brukbare, og uttrykte skepsis til krav 

om stedsidentitet i konkurranseprogrammet. Begrepet ble bl.a. oppfattet som et ledd i en 

markedsføringsstrategi for prosjektet, og dermed et signal som var rettet mot publikum og 

media. Det var dermed tvil blant bidragsyterne om hvorvidt de virkelig var ment å svare på 

kravet om tilrettelegging for etablering av stedsidentitet eller om det stod der for å skape 

positiv medieoppmerksomhet. En informant beskrev den generelle språkbruken i invitasjoner 

til arkitektkonkurransen som «piss».  
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Til tross for en utbredt mangel på klare definisjoner av begrepet, hadde de ulike 

aktørene svært dype og varierte refleksjoner om hva stedsidentitet kunne innebære. Dette kan 

forstås som taus kunnskap. Arkitektene har selvstendige refleksjoner om begrepene, men de 

er usikre på hva andre arkitekter mener med det. Denne kunnskapen er dermed uformell og 

tacit. Dette tyder på at arkitektfaget ikke forholder seg til en faglig corpus å støtte seg til mht. 

disse begrepene. Richards’ (2012) legger til grunn at plan- og arkitektfaget har et 

designdeterministisk syn på byutvikling. Det kan se ut som et funn at brorparten av aktørene 

ikke forfekter dette deterministiske synet. Dette kan i så fall stå som en korreksjon av 

Richards’ noe ensidige kritikk.  

7.2 Hovinbyens stedsidentitet 

Imidlertid blir det mindre åpenbart for aktørene at steder kan forstås som sosiale 

konstruksjoner idet de skal beskrive Hovinbyens nåværende identitet. Da endrer 

forklaringene seg til å bli rene deskripsjoner av materielle forhold. Det var få unntak fra dette. 

Dette framstår dermed som noe av et paradoks og svekker grunnlaget for en kategorisk 

avvisning av Richards’ kritikk mot plan- og arkitektfagets holdninger til designdeterminisme. 

Deskriptivt forklares Hovinbyens stedsidentitet som at det er preget av infrastruktur, et 

uframkommelig område sammensatt av mange atskilte «øyer» av bebyggelse.   

 

7.3 Å planlegge for stedsidentitet 

Hensikten med å be om etablering og definering av stedsidentitet i konkurranseprogrammet, 

var å etterspørre følsomhet overfor lokale kontekster. Gitt at stedsidentitet oppfattes som en 

svakt definert størrelse av de øvrige aktørene, valgte flere av bidragsyterne å tone ned bruken 

av begrepet. Problemet med at stedsidentitetsbegrepet var uavklart ble også diskutert i juryen, 

og også videreformidlet til PBE etter at konkurransen var avsluttet. Juryen anså at det lå et 

tolkningsrom i konkurranseteksten som var så stort at det ble vanskelig å kåre én vinner. 

Denne uklarheten i konkurranseprogrammet var en medvirkende årsak at det ble kåret fire 

vinnere, og ikke én. Hovinbyen er i en tidlig fase av utviklingen. Det å kåre fire vinnere var 

også et grep for fortsatt å holde prosessen åpen og å understreke kompleksiteten i prosjektet. 

Oppgaven viser at det generelt er negative holdninger til å skulle implementere en 

tenkt stedsidentitet på et geografisk område i en top down-prosess. Med ett unntak var det 

ingen som mente at det var mulig å planlegge for en tenkt stedsidentitet for framtiden. 

Holdningene som kommer til uttrykk er at stedsidentitet må få lov til å utvikle seg organisk 
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og sporadisk, uten å bli styrt ovenfra. Det er planleggerens rolle å legge til rette for dette 

gjennom infrastrukturelle og formmessige grep. Det enkle svaret på spørsmål om hvilke 

strategier man bruker for å etablere stedsidentitet blir dermed: Man lar det være. Det er 

verken ønskelig eller mulig. Dette funnet kan tolkes som en direkte motsetning til Richards’ 

påstander om at designdeterministiske planleggingspraksiser er alminnelige også i 

postmoderne tid. 

Aktørene ser på stedsløshet som en tendens og et problem og søker å motvirke dette 

ved å ivareta lokale kontekster. Samtidig ser man en tendens til ensretting i visuelt og 

formmessig uttrykk i representasjonene. Dette kan tolkes som et paradoks, der man er 

skeptisk til stedsløshet og samtidig bidrar til det.  

Det var en generell enighet om at det er et stort potensial for verdifulle innsikter 

gjennom medvirkningsprosesser og andre bottom up-strategier, men det er et behov for å 

styrke kompetansen på hvordan det gjøres. Flere aktører som arbeider i privat sektor mente at 

medvirkningsprosesser er det offentliges ansvar.  

 

7.4 Hvilke grupper planlegger man for? 

Stedsidentiteten i et område vil i høy grad ha sammenheng med hvem som bor og jobber der. 

Samtidig er befolkningssammensetning i Hovinbyen i liten grad problematisert, til tross for at 

det geografisk ligger inntil noen av de mest innvandrertetteområdene i Norge. Det 

representasjonelle innholdet i arkitekt- og plankonkurranser kan i noen grad sies å reflektere 

arkitektenes egen smak. Den semiotiske analysen av utvalgte vinnerbidrag kan tyde på at det 

representasjonelle uttrykket i første rekke henvender seg til en del av den hvite 

middelklassen. Det uttrykker verdier som er knyttet til verdifellesskap som er typiske for 

mennesker med en viss kulturell, sosial og økonomisk kapital. Dette er knyttet til bl.a. skepsis 

til bilbruk og positive holdninger til bymiljøer, «det grønne skiftet», urbant landbruk, sykling, 

mv. Resultatet av den semiotiske analysen bekreftes av flere aktører og utløste i visse tilfeller 

uttrykk for beskjemmelse. Arkitekter har i noen grad en tendens til å produsere ting de selv 

synes er attraktivt og har et reflektert forhold til dette. Representasjonene i vinnerbidragene 

sees som utslag av et visst habitus og dermed tilhørighet til en viss klasse. Imidlertid sees 

denne type livsstilsmarkører som sekundært i forhold til langsiktige utfordringer knyttet til 

forurensning og ressursbruk.  

 En tydelig normativ mangfoldsdiskurs kommer til uttrykk. Det råder imidlertid en stor 

usikkerhet om hvordan man kan oppnå mangfold i byområder og nabolag. Det er et potensial 
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for å bruke bygningstypologiske grep for å gjøre boligområder attraktive for visse grupper. 

Det framstår som uavklart hvorvidt denne type grep vil implementeres i det videre arbeidet.  

 

7.5 Overførbarhet og relevans 

Det er ikke tilrådelig å trekke slutninger om kvantitative forhold på bakgrunn av kvalitative 

studier. Imidlertid kan kvalitative studier danne grunnlag for teoretisk generalisering. 

Eventuell overførbarhet i enkeltcasestudier vil være avhengig av andre forskeres følelse av 

gjenkjennelse av det analytiske arbeidet. I den grad forskningen presenterer gode og 

velbegrunnede argumenter, vil den framstå som troverdig (Thagaard, 2009, s. 209).  

Denne studien er ikke et uttømmende arbeid. Det kan tenkes at andre faggrupper kan 

ha innsikter om hvilket potensial for etablering av stedsidentitet som kan ligge i plan- og 

arkitektkonkurranser. Dette kan være entreprenører, eiendomsmeglere, ingeniører, o.a. Det er 

dermed viktig å være bevisst på at utvalget i denne oppgaven er meget avgrenset og at denne 

begrensningen bidrar til en tilsvarende begrenset overførbarhet.   

Stedsidentitet har et relasjonelt aspekt. Om man ønsker å oppnå en viss stedsidentitet som er 

forankret i en mangfoldsdiskurs, bør det derfor gjøres undersøkelser om hvilke 

befolkningsgrupper som kan tenkes å flytte til Hovinbyen. Likeledes med hva slags type 

næringer som kan tenkes å etablere seg i området.   

I et konfliktteoretisk perspektiv kan det videre være av interesse å undersøke en 

eventuell sammenheng mellom at det representasjonelle innholdet i arkitektkonkurranser 

reflekterer arkitektenes egen smak på den ene side og at arkitektbransjen ivaretar sin 

autonomi og egenforståelse som et den tilhører et kunstnerisk og kulturelt felt på den andre. 

En mulig hypotese kan være at arkitektkonkurransen som prosess fører til at selve innholdet 

forblir på et representasjonelt stadie, frakoblet det materielle og sosiale.  

 
(Cresswell, 2004) 
(Grubbauer, 2011; Hall, 2014; Hall, 1997; Kaika, 2011; Kellner & Durham, 2012; Knox & 
Pinch, 2010; Lees, 2001; Massey, 2005; Relph, 1976; Tuan, 1977; Turner & Wessel, 
2013) (Slaatta, 2002; Woodward, Dixon, & Jones) 
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