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FORORD
Våren 2016 hadde bachelorstudentene i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen
Stavanger som sitt feltområde. Kurset ble gjennomført som en avsluttende del av
bachelorgraden og ga studentene mulighet til å utarbeide, gjennomføre og formidle egne
forskningsprosjekter. Gjennom kurset fikk studentene teste sine metodiske og teoretiske
kunnskaper, analytiske evner og skriveferdigheter. Feltarbeidet i Stavanger ble gjennomført
mellom 09.05.16 og 13.05.16. Studentene forsket på ulike problemstillinger knyttet til viktige
tema som smartbyutvikling, arealplanlegging, kommunesammenslåing, gentrifisering,
omstilling og næringsutvikling. Disse samfunnsutfordringene er spesielt interessante for
utfordringene Stavangerregionen står ovenfor.
Som innledning til kurset holdt Atle Blomgren ved IRIS Samfunnsforskning et grundig
foredrag om viktige utviklingstrekk i Stavanger-regionen. Videre ble kurset organisert med
forelesninger, veiledning, feltarbeid og rapportskriving.
Det å bli kjent med en region på denne måten er svært viktig for geografifaget som har en
tydelig orientering mot regional utvikling, planlegging og næringsutvikling. I felt har
studentene som ledd i datainnsamlingen gjennomført intervjuer med en rekke personer i
kommunen, lokalt næringsliv, organisasjoner og andre.
Universitetet i Bergen ved Institutt for geografi ønsker å takke alle som har bidratt med mye
verdifull kunnskap om Stavanger. Vi ønsker spesielt å takke Atle Blomgren ved IRIS
Samfunn og Tor Brynjar Welander i Stavanger kommune for god hjelp i forkant av feltkurset.
Kurset har vært organisert av Helge Lea Tvedt sammen med kollegaene Stina Ellevseth
Oseland og Tarje I. Wanvik. Takk til Marikken W. Wathne som har bistått i å redigere og
samle de ulike studentoppgavene i denne rapporten.
Vi vil for ordens skyld understreke at innholdet er ført i pennen av studenter under opplæring.
Disse har langt mindre erfaring og ressurser til rådighet i kurset sammenlignet med hva som
ellers ville vært vanlig i et utredningsoppdrag. Derfor bør de resultatene som her presenteres,
tolkes med en viss varsomhet.

Bergen 06.12.2017
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Smartby-utvikling i Stavanger
Synne Haferkamp & Helga Rønneberg Hernes

Introduksjon
Økt press på verdens byer har ført til at man er nødt til å tenke nytt i forhold til å møte
fremtidens komplekse utfordringer. I dag bor over 50% av verdens befolkning i byer, og
antallet vil øke de neste årene (United Nations:2014). Smartby har blitt lagt frem som en
alternativ løsning for å kunne skape mer effektive og bærekraftige byer som møter
befolkningens behov. Konseptet er bredt og kan oppfattes diffust, men en fellesnevner som
ofte blir benyttet er å bruke IKT og avansert teknologi for å gjøre byene grønnere og bedre å
bo i for menneskene som holder til der (ec.europa.eu). Smartby er et konsept som har fått mye
oppmerksomhet og fokus i senere tid, samtidig er det relativt nytt, så det er vanskelig å forutse
hva som blir det langsiktige utfallet. Mye av kritikken knyttet til smartby omhandler at det er
uvisst hvilke konsekvenser konseptet vil få i fremtiden, og at agendaen og diskursen er drevet
av store teknologiselskaper som har sett seg ut ett nytt marked med stort potensiale (Haarstad,
2016:196). I tillegg belyser (Neirotti m.fl 2014:25) at konseptet mangler en felles global
definisjon, og dermed kan være vanskelig å identifisere.
Den Europeiske union har vært en av de store pådriverne for å utvikle smarte byer i
Europa. I den sammenheng har de satt i gang en rekke prosjekter i flere store og mellomstore
byer gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont2020. Hensikten med
prosjektet er å skape økonomisk vekst og øke sysselsettingen i Europa (ec.europa.eu).
Stavanger har blitt tildelt et EU-finansiert prosjekt via Horisont2020, kalt Triangulum, som
fokuserer på smarte løsninger for mobilitet, IKT og Energi (greaterstavanger.com). Dette
prosjektet, samt andre smart-aktører og tiltak bidrar til smartby-utviklingen i Stavanger. I den
oppdaterte sentrumsplanen til kommunen (2016:18) står det i deres post om smartbysatsning
“Stavangerregionen er i en brytningstid der det offentlige og næringslivet må finne nye
næringsveier, nye arbeidsplasser og nye løsninger på utfordringene vi møter”.
I denne rapporten vil Smartby-utviklingen i Stavanger undersøkes ved hjelp av to
hypoteser som belyser det usikre definisjonsgrunnlaget og diskursen rundt at smartby er en
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teknologidrevet tjenesteinnovasjon. For å sette hypotesene i analytisk rammeverk vil
governanceteori og diskursanalyse bli benyttet. Vi vil begynne med å presentere hypotesene.

Hypoteser
Vi har valgt å jobbe ut i fra følgende hypoteser:

2.1 Hovedhypotese


Ulike oppfatninger av hva en smartby er preger styringsprosessene i Stavanger og
hindrer at alle inkluderes i smartby-utviklingen.

Denne hypotesen er valgt fordi det er mangel på en gjeldende felles definisjon på smartbykonseptet. Det er derfor interessant å se hvordan dette påvirker Stavanger, ettersom byen nå
har planer om å utvikle seg til å bli en smartby. Vi antar at vi også kan komme til å støte på
ulike oppfatninger av smartby i Stavanger, og at dette vil ha konsekvenser for hvordan
styringen foregår og hvem som inkluderes og ekskluderes.

2.2 Underhypotese


Smartby-prosjekter i Stavanger forsterker diskursen rundt at konseptet er en
teknologidrevet tjenesteinnovasjon.

Som nevnt kort i introduksjonen finnes det en del kritikk knyttet til at smartby er et
konsept som er drevet frem av store it-selskaper, med en diskurs som omhandler at det er en
teknologidrevet tjenesteinnovasjon. I Stavanger er det noen smartby-prosjekter i gang, og vi
vil undersøke om disse forsterker denne diskursen.
På grunnlag av hovedhypotesen og underhypotesen håper vi å kunne identifisere
smartbytrekk i Stavanger som kan settes inn i et større analytisk perspektiv. For å gjøre det vil
governanceteori og diskursanalyse bli benyttet.
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Teori
3.1 Governance
Som teoretisk rammeverk er governanceteori valgt, da styringsprosesser og dets konsekvenser
er en essensiell del av oppgaven og hovedhypotesen. Governance er et begrep som beskriver
en styring der kontrollen går fra den tradisjonelle politiske styringen til en nettverksstyring
mellom det private, sivilsamfunnet og statlige aktører. Hensikten er en horisontal fordeling av
makt og nedenfra- og - opp styring mellom deltakerne (Swyngedouw, 2005:1992).
Nettverkene består av aktører som er gjensidig avhengige av hverandre og opererer innen
samme institusjonelle rammeverk, og som på forskjellige vis er relevante for prosessen i
fokus (Sørensen, 2009:236). Med andre ord er governance en ny måte å samarbeide på tvers
av aktører, for å øke legitimitet og effektivitet i styringsprosesser (Wanvik, 2016:519).
Samtidig har kritikk av denne type styring vært sentrert rundt inkludering og ekskludering.
Swyngedouw(2005:2002) setter fingeren på at governance kan ha konsekvenser for en
svekkelse av demokratiske rettigheter ved at man mangler tydelige institusjonelle arenaer for
deltakelse. I denne oppgaven vil styringsprosesser i Stavanger ses i sammenheng med
governance.

3.2 Diskurs
I denne oppgaven vil diskursanalyse benyttes som teoretisk rammeverk for underhypotesen,
for å undersøke hvordan smartby blir oppfattet i Stavanger. Diskurs er et begrep som kan
være vanskelig å definere og det finnes flere oppfatninger av hvordan det kan forklares. Men
ved hjelp av Michael Foucault sine ideer, beskrevet i Hay av Waitt (2010) handler diskurs om
at hva som blir oppfattet som «sant», er knyttet til sosiale kontekster i tid og rom
(ibid:217). Foucault hadde heller ingen konkret definisjon på diskurs, men hans flytende
definisjoner gikk ut på hvordan kunnskapssystem skaper folks syn på sannhet og deres
oppfatning av verden, og bestemmer hva som blir sagt og gjort (ibid:218). Foucault la også
vekt på at kunnskapsrelasjoner som oppstår i sosiale kontekster også alltid vil bli knyttet til
maktrelasjoner, som fører til at noen diskurser er favorisert (ibid:238).
For å kunne identifisere diskurser kan man benytte seg av diskursanalyse. I likhet med
selve begrepet diskurs er det vanskelig å finne en forklaring på hvordan en slik analyse kan
gjennomføres. Verken Foucault eller andre teoretikere kommer med en «oppskrift» på
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hvordan det kan gjøres, på grunnlag av blant annet frykt for at det skal hemme analyseevnene
til forskeren (ibid:219). Til tross for dette har Rose (2011:158, gjengitt i Hay 2010:220) ført
opp en liste med syv strategier for å gjennomføre en diskursanalyse. I korte trekk går de ut på
hvordan man skal velge ut analysemateriale, være refleksiv, kode informasjon, undersøke
effekter av sannhet, finne uregelmessigheter rundt diskursen og om stillhet som diskurs og
diskurser som stilner.

Metode
4.1 Valg av metode og innhenting av data
I denne feltrapporten er det brukt kvalitative metoder for å innhente relevant informasjon for å
kunne svare på våre hypoteser. Winchester og Rofe (2010:5) forklarer i bred forstand
kvalitativ forskning som en tilnærming som fokuserer på å “elucidating human environments
and human experiences within a variety of conseptual frameworks”. I sammenheng med
denne rapporten er det meste av informasjonen innhentet gjennom bruk av semi-strukturert
intervju, men fokusgrupper har også blitt benyttet. Nevnte kvalitative metoder ble brukt fordi
vi mente det var den beste måten å innhente data på, i sammenheng med tid, sted og erfaring.
Vi hadde i alt 10 intervjuer og 2 fokusgrupper. To av intervjuene ble gjennomført via Skype,
det ene i forkant av feltperioden og det andre underveis, da disse informantene ikke hadde
mulighet til å treffe oss i Stavanger.
Ved å bruke fokusgruppe som metode fikk vi mange ulike meninger om smartby på en
gang. Ettersom vi hadde 11 avtaler under feltuken hadde vi begrenset med tid, bruk av denne
metoden viste seg da å være veldig effektiv. Fokusgruppe ble valgt som metode for å få til en
debatt eller diskusjon, da vi var ute etter å høre hvilke tanker en bestemte grupper hadde rundt
temaet. Under utdypes de forskjellige metodene som er brukt for å innhente informasjon til
empiri og diskusjonsdelen.

4.2 Semi-strukturert intervju og fokusgruppe
I følge Dunn (2010:110) er semi-strukturert intervju en metode der man benytter en
intervjuguide, med en viss form for struktur. Det er opp til intervjuer hvilken rekkefølge man
skal stille spørsmålene i, og i tillegg styre informanten tilbake på rett vei hvis det sporer av.
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Fokusgruppe blir beskrevet av Cameron (2010:152-153) som en metode der en liten gruppe
mennesker blir introdusert for et tema og diskuterer dette. Interaksjonen mellom deltakerne i
gruppen er viktig, da påstander eller svar kan trigge frem andre synspunkter og meninger.

4.3 Valg av informanter
Valg av informanter ble gjort ut i fra et ønske om å få et flersidig perspektiv på hypotesene.
Informantene ble hentet fra kommunen, private aktører og personer med ulik kunnskap om
smartby. For å få svar på alle punktene i våre hypoteser var det viktig for oss å få et bredt
spekter av informanter, og vi hadde som skrevet over, i alt 12 informanter innen ulike
områder. Det ble benyttet flere purposive sampling-metoder for å finne informantene,
inkludert criterion, snowball og convenience sampling, som er beskrevet i Hay av Bradshaw
og Stratford (2010:75). Criterion sampling betyr å velge informanter ut i fra kriterier, i dette
feltarbeidet ble denne utvalgstypen brukt for å finne frem til informanter som jobbet med
smart-prosjekter i Stavanger, samt andre samfunnsaktører som av interesse eller utdannelse
hadde en kobling til smartby. Den andre formen, snowball sampling, handler om at
informanter tipser forskeren om andre relevante informanter. To informanter ble valgt ut på
denne måten. Den siste utvalgstypen, convenience, betyr å velge informanter ut i fra hva som
er «lettvint» og passer ut i fra situasjonen du er i. I Stavanger ble en fokusgruppe med eldre
kvinner valgt ut på denne måten, da vi ble informert om at en sosial samling skulle skje i løpet
av feltperioden. Ut i fra en felles evaluering av informantutvalg vil vi konkludere med at vi
fikk god og nyttig informasjon som vil bli benyttet for å svare på hypotesene. Men samtidig
kunne vi inkludert flere stemmer som ikke hadde så mye med konseptet og gjøre, slik at vi
kunne fått enda flere synspunkter på smartby.

4.4 Metodekvalitet og etikk
Valg og utførelse av metode vil alltid påvirke kvaliteten på forskningen, dette er viktig å være
klar over. To refleksjonspunkter som er nyttige for å sikre metodekvalitet i kvalitativ
forskning er pålitelighet og gyldighet, som henholdsvis betyr kvaliteten på det som måles, og i
hvilken grad av gyldighet dataene har for hypotese eller problemstilling (Busch, 2014:62). I
vårt feltarbeid har vi forsøkt å bevare pålitelighet og gyldighet ved metode-triangulering, som
handler om å benytte seg av flere metoder og informasjonskilder for å kvalitetssikre eller
støtte opp under resultatene (Hay, 2010:390). I sammenheng med oppgaven er det benyttet
sekundærkilder som er relevant for tema og flere kvalitative metoder.
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I kvalitativ forskning er det nødvendig å være bevisst på og kritisk til sin egen
posisjon i forskningen gjennom hele arbeidet. Dette kalles kritisk refleksivitet, og handler om
å “analysere din egen situasjon” (Dowling, 2010:31). Å være kritisk refleksiv er en måte å
sikre kvalitet på ved at du forsøker å fjerne deg selv fra forskningen og dermed være så
objektiv som mulig.
Etikk er essensielt i forskning, fordi man må ta hensyn til informantene sine. Tre
grunnleggende etiske prinsipper er personvern og konfidensialitet, informert samtykke og å
ikke utsette noen for fare (Busch, 2014:62). I dette forskningsopplegget har vi ivaretatt
informantenes personvern ved å slette opptak etter transkribering og passe godt på notater, i
tillegg har vi valgt å anonymisere våre informanter for å sørge for at deres utsagn ikke kunne
spores tilbake til enkeltpersoner. Alle informantene har blitt opplyst om hva feltarbeidet går ut
på og fått svar på sine spørsmål, for å sikre at informert samtykke ble gitt.

4.5 Erfaringer fra feltarbeidet
Erfaringer fra feltarbeider er at det stort sett gikk veldig bra, vi hadde litt utfordringer i
forhold til mengde informanter og tid, med tanke på blant annet etterarbeid av intervjuene.
Det var ingen utfordringer direkte knyttet til intervjuprosessene, alle intervjuene gikk etter
planen og informantene var enkle å snakke med og ikke minst villige til å gi oss den
informasjonene vi var ute etter. Det skal sies at vi begge har erfaring med å intervjue fra
tidligere feltarbeid, og dette hjalp oss veldig under denne uken i Stavanger. Vi merket at
intervjuene gikk lettere og bedre under dette feltarbeidet, og vi var mye mer sikre på oss selv i
prosessen. Det var heller ikke noe særlig utfordrende med Skype-intervju, da dette nesten
føles som en «normal» intervjusituasjon. Det å bruke Skype er en ypperlig måte å få snakket
med informanter man ellers ikke ville fått snakket med, da man kan være litt mer fleksibel i
forhold til når intervjuet skal gjennomføres.
Vi støtte på litt flere utfordringer i forhold til fokusgruppene, da det var første gang vi
benyttet oss av denne metoden og var litt mer usikre på hvordan dette skulle gjøres. Vi hadde
en fokusgruppe bestående av ungdommer, og en gruppe med eldre damer. Det som var den
største utfordringen var å få alle til å holde fokus, spesielt de eldre som hadde lett for å spore
av, da de hadde lite kjennskap om temaet. De begynte fort å snakke om andre ting, samt at
noen gjerne dominerte over andre. Til tider ble det nesten litt amper stemning da noen ikke
fikk komme til ordet. Det kan nevnes at dette også var den siste avtalen i Stavanger, og vi var
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selv slitne etter en lang uke med mange intervjuer, noe som kan ha påvirket
samtalesituasjonen fra vår side. Vi var klar over på forhånd at denne gruppene kunne være litt
utfordrende, da var det nok ikke lurt å ta det helt på slutten. Dette tar vi lærdom av til en
annen gang.
Det var lettere å få i gang en diskusjon i den andre fokusgruppen som bestod av en
gruppe med ungdommer, som hadde kjennskap til hverandre fra før. Det at de var unge, og
engasjerte gjorde at de kanskje hadde lettere for å sette seg inn i temaet og ikke minst komme
med tanker rundt det. De hadde mange gode synspunkter å komme med, selv om de hadde lite
kjennskap til konseptet fra før. Ungdomsgruppen var veldig reflekterte og bidro med nyttig
informasjon. Det som var hovedutfordringen for denne fokusgruppen var at den ble holdt
sammen med to andre deltakere av feltkurset som hadde et annet forskningstema. Dette
temaet omhandlet noe fokusgruppen hadde mer kunnskap og meninger om, dermed ble
innsamling av informasjon og tiden litt skjevt fordelt. Fra vår side kunne det nok vært litt
bedre planlagt for å få en bedre struktur på begge gruppene. Men vi fikk den informasjonen vi
trengte til slutt, selv om prosessen ikke var helt problemfri.

Sekundærdata
For å sette hypotesene inn i en relevant kontekst vil det presenteres aktuell litteratur og fakta
om henholdsvis smartbyutvikling i Stavanger, eksisterende litteratur på det usikre
definisjonsgrunnlaget og om smartby-diskursen samt litt statistikk.

5.1 Smartbyen Stavanger
Smartbyen Stavanger er i oppstartsfasen og det er viktig å belyse hvordan kommunen jobber
med dette og nevne noen prosjekter som er i gang. I Stavanger kommune har ambisjonen om
å bli en smartby blitt inkludert i den nye sentrumsplanen (2016) under bolken
“sentrumsplanen og smartbysatsingen”. Den opplyser om at det å bli smart er en viktig
strategi for kommunen for å møte fremtidige utfordringer. Samtidig vet man ikke ennå hva det
innebærer og hvordan det skal defineres (Ibid:18). Planen informerer også om at teknologien
skal fungere som et virkemiddel for å få til et bedre samfunn og hverdag, og at det er en ny
arena for samarbeid mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne (Ibid:19).
Sentrumsplanen ble publisert i april, og kan være med å understreke hvor tidlig i utviklingen
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Stavanger er for å bli en smartby og at de ikke har kommet frem til hvordan smart skal
defineres i sin egen sammenheng.
Et prosjekt som allerede er nevnt innledningsvis er Triangulum, som er et
forskningsprosjekt tildelt av EU på veien mot et smartere Europa. Det er et
samarbeidsprosjekt mellom tre europeiske byer, Stavanger, Manchester og Eindhoven som
skal gå over fem år. De innvilgede midlene fra EU, skal brukes til å sette i gang ulike tiltak i
de forskjellige byene. I Triangulum Stavanger samarbeider flere ulike samfunnsaktører for å
få iverksatt disse tiltakene. Hovedaktørene er Stavanger kommune, Fylkeskommunen i
Rogaland, Lyse, Greater Stavanger og Universitetet i Stavanger (Andersen, 2015).
De planlagte prosjektene er rettet mot å gjøre Stavanger til en smartere by, der det
blant annet er satset på fornybar energi og redusere utslipp. Stavanger kommune har et eget
prosjekt som de har kalt “City goes Zero”. Her vil flere viktige og sentrale bygninger i
Stavanger kobles til en fornybar energikilde for å sikre mindre CO2-utlipp og bedre
energiutnyttelse. Planen er at flere nærliggende bygg etterhvert skal koble seg på. Lyse skal
ha ansvar for å utstyre 100 private hjem med nye systemer for energistyring, samt noen
offentlige bygninger for å redusere energiforbruket. Det vil også bli tatt i bruk batteridrevne
busser for å redusere utslipp, samt utvikling av elektriske kjøretøy og infrastruktur
(Lysekonsern.no).
Stavangerregionen satser og mot velferdsteknologi via et klyngeprosjekt som heter
Norwegian Smart Care cluster - NSCC. Deres visjon er å “være en betydelig aktør innen
velferdsteknologiske løsninger i Europa innen 2020” (smartcarecluster.no). Klyngen består av
bedrifter og offentlige aktører og vil bidra til å øke innovasjon og konkurransekraft.
I tillegg er det satt i gang en årlig smart-konferanse i Stavanger som heter Nordic Edge
Expo, som ønsker å skape en arena for kunnskapsutveksling mellom ulike aktører. Den første
konferansen ble avholdt i 2015 og årets holdes mellom 6. og 7. oktober. Konferansen består
av deltakende bedrifter, investorer, startopp-selskaper, politikere, administratorer og studenter
(nordicedge.org).

5.2 Mangel på en felles definisjon?
Et gjennomgående element i kritisk geografisk litteratur som omhandler smartby er diskusjon
rundt forskjellige oppfatninger av begrepet. I en rekke forskningsartikler hvor
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definisjonsgrunnlaget blir undersøkt ser man både forskjellige definisjoner, ulike vinklinger i
tillegg til kritikk på at det ikke kan identifiseres en global definisjon. Samtidig går
komponenten teknologi igjen i de fleste sin oppfatning av hva en smartby er.
Den europeiske union jobber som sagt aktiv med å gjøre Europas byer og samfunn
smartere, og deres definisjon på smartby er “In Smart Cities, digital technologies translate
into better public services for citizens, better use of resources and less impact on the
environment” (ec.europa.eu). Denne definisjonen viser at EU ser på digital teknologi som en
strategi for å sikre bedre offentlige tjenester for innbyggerne og bevare miljøet. EU er en stor
aktør, og deres definisjon kan muligens ha stor påvirkningskraft på mindre aktører.
I Söderström m.fl (2014:309) defineres smartby i korte trekk som byer som “involve
the creation of new relations between technology and society”. De er hovedsakelig opptatt av
diskursen rundt smartby, men definisjonen er verdt å nevne fordi den en er såpass konkret.
Relasjoner kan sies å skapes i alle situasjoner, og i denne sammenhengen er det i mellom
samfunn og teknologi. Caragliu m.fl (2009:50) på en annen side hevder at en by er smart når
“investments in human and social capital and traditional (transport) and modern (ICT)
communication infrastructure fuel sustainable economic growth and high quality of life, with
a wise management of natural resources, through participatory governance”. Denne
definisjonen består av seks deler som går på økonomi, mobilitet, miljø, mennesker, levemåte
og smart styring. Caragliu m.fl sin definisjon handler også om relasjoner mellom teknologi og
samfunn, men i motsetning til Söderström m.fl går den litt mer i detalj på hva det innebærer.
Bakici m.fl, (gjengitt i Albino m.fl 2015:6) ser på konseptet som “Smart city as a
high-tech intensive and advanced city that connects people, information and city elements
using new technologies in order to create a sustainable, greener city, competitive and
innovative commerce, and an increased life quality.” Både Caragliu m.fl og Bakici m.fl har
definisjoner som peker på de samme områdene, men det som kan være en utfordring med
disse er de trekker inn veldig mange elementer, som gjør at konseptet kan virke
uoverkommelig.
Denne problemstillingen er blant annet nevnt i Nerotti m.fl (2013:26). Forfatterne av
artikkelen etterlyser en felles global definisjon og konsensus og mer forskning på konseptet,
for å kunne skille ut smartbyers karakteristikker. Disse definisjonene eller mangel på
definisjoner er kun et lite eksempel på hva som finnes i litteraturen. Alle de nevnte
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definisjonene har med teknologidimensjonen, men de grunnleggende forskjellene i både
definisjonene over og generelt er om smartby kun er knyttet til teknologi og tjenester til det
bedre for samfunnet, eller om andre aspekter som klima, miljø og human kapital er med.

5.3 Smart cities as corporate storytelling, Söderström, Paasche & Klauser
Ulike definisjoner, og hva som snakkes om kan knyttes til diskurs. Det finnes flere
eksisterende diskurser knyttet til Smartby i litteraturen, men i denne oppgaven vil det bli tatt
utgangspunkt i Söderström, Paasche og Klausers beskrivelse av den dominante smartbydiskursen belyst i deres artikkel “Smart cities as corporate storytelling” (2014). Artikkelen
tar et dypdykk ned i smartby-diskursen, og forfatterne ser på hvordan begrepet smartby har
fått sin fremkomst og hvilket innhold det har blitt gitt (ibid:307). De argumenterer spesielt for
tre effekter av den dominante diskursen, som går på at utviklingen av smartbyer blir til
gjennom teknologiske løsninger levert av IT-selskaper, at den fremmer en teknokratisk
styring og at diskursen prioriterer investeringer i IT over alternativer (ibid:308). Artikkelen
hevder da med andre ord at IT-selskaper, og som regel de store, fører diskursen om at smarte
byer er synonymt med effektive og bærekraftige byer, og sprer dette globalt. Denne artikkelen
er nyttig å se på fordi den kan være med å sette smartby-diskursen i Stavanger i en større
kontekst, samt for å sammenligne funnene med eksisterende forskning.

5.4

Tilgang til teknologi og inkludering

Da vi antar at tilgang til teknologi spiller en viktig rolle i smartby, og at det kan påvirke
inkludering og diskursen, presenteres det to tabeller som viser tilgang til internett, pc og
bredbånd, samt en som viser tilgang til smarttelefon.
Tabellen under gir en oversikt over andel husholdninger som har tilgang til
henholdsvis PC, internett og bredbånd med forskjellig inntektsnivå. Tallene er på landsbasis,
men kan gi et generelt bilde på at lavere nettoinntekt kan påvirke tilgangen til diverse IKT.

Tabell 1: Andel med tilgang til diverse IKT

2013

2014

2015

11

Nettoinntekt

PC

Internett Bredbånd PC Internett Bredbånd

PC

Internett Bredbånd

0-299

85

88

77

..

82

75

93

95

87

300-599

95

95

88

..

93

87

95

95

89

600-899

97

98

94

..

99

95

99

99

94

900-

97

97

95

..

100

96

99

99

97

Uoppgitt

100

100

100

..

100

100

100

100

89

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11000.

Tabell 2: Andel med tilgang på smarttelefon

År

2011

2012

2013

2014

2015

Andel

53

68

79

81

82

Kilde: Medienorge.uib

Smarttelefon er en relativt ny teknologi, og denne fører med seg muligheter gjennom
blant annet konstant tilgang til internett og all verdens applikasjoner. Dette skaper skillelinjer
mellom de som har en smarttelefon og de som ikke har det. Igjen er det viktig å kommentere
at, til tross for antall mennesker med smarttelefoner i tredje kvartal 2015 er så høyt som 82%,
vil den resterende andelen på 18% støte på utfordringer og i verste fall ekskludering om noen
smarte løsninger baserer seg kun på bruk av nettopp smarttelefon.
Smarte byer blir presentert som løsningen på mange fremtidige urbane problemer,
samt å fremme tiltak som skal være til det bedre for byens befolkning. Men det er kanskje
ikke nødvendigvis slik at alle føler seg inkludert i den smarte byen om de ikke har tilgang til
den samme teknologien.

Primærdata og diskusjon
I denne delen vil primærdata bli presentert og diskutert ved hjelp av eksisterende litteratur,
governanceteori og diskursanalyse. For å gi en oversikt over informanter og deres definisjoner
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av smartby er det vedlagt en tabell (Se s.29). Det er denne som refereres til når vi presenterer
empiri og kildehenviser til de forskjellige informantene.

6.1 Hovedhypotese
I feltarbeidet ble det funnet en rekke forskjellige definisjoner og oppfatninger knyttet til
smartby. I store trekk finnes det mange likheter blant informantene, men det er også noen som
skiller seg ut. Hovedforskjellen går på om det kun er teknologi som definerer en smartby eller
om en by kan være smart utover teknologien og kun ser det som et hjelpemiddel. Eksempler
på to forskjellige definisjoner som understreker dette; ”En by som er instrumentert, målere og
sensorer som er installert rundt en fysisk infrastruktur hvor det er sammenkoblet” (informant
H) og ”smartby er en by som tar utgangspunkt i beboerne i byen og spør seg hvordan disse
kan få tryggere og bedre miljøvennlig liv og at man bruker teknologien på smarte måter for å
lykkes med dette” (informant M).
Det var flere av informantene som trakk inn at det er beboerne eller brukerne som står
i fokus i en smartby, en sa spesifikt at det er innbyggerne det begynner og slutter med.
Hvordan de ulike oppfatningene påvirker styringen av smartby Stavanger, og hvordan dette
utarter seg i forhold til inkludering skal vi nå se litt nærmere på.

Hvordan ulike oppfatninger påvirker styringsprosesser i Stavanger
Som vi har skrevet over, kunne det identifiseres ulike oppfatninger rundt smartby-konseptet
blant våre informanter i Stavanger. Hvordan de ulike oppfattet eller definerte temaet er i ulik
grad preget av kunnskap, involvering i tema samt hvilket fagområde de ulike var tilknyttet.
Det som var interessant var at enkelte mente at det ikke var like nødvendig med et felles
definisjonsgrunnlag, fordi man ser konseptet fra ulik vinkel. Men vi kan tydelig se at det er et
behov for en felles plattform for enkelte prosjekter og byen generelt, for at konseptet skal
virke mindre bredt og forvirrende for folk flest. For å kunne identifisere disse ulike
oppfatningene stilte vi spørsmålene; ”Hvordan vil du beskrive en smartby?” og ”når man kan
kalle seg smart?”.
Blant våre informanter som ikke er dirkete tilknyttet til smartby-utviklingen i
Stavanger, var det ulik kunnskap om temaet, dette påvirket klart deres definisjoner. En
informant knyttet kun smartby til bruk av smarttelefon, mens flere nevnte telefonen som et
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element. En fellesnevner var også at applikasjoner på telefon var med på styringen av en
smartby. Et eksempel på en definisjon i denne kategorien var å; “Bruke smarttelefon, smarte
byer er koblinger mellom telefonen og oss” (informant D), dette viser både hva folk assosierer
med smart, men også at enkelte innbyggere i Stavanger som står utenfor smartby-utviklingen
kan sies å ikke ha så bred forståelse av konseptet. Andre informanter som ikke hadde direkte
tilknytning til smartby, hadde en dypere forståelse av begrepet gjennom interesse eller
utdannelsesvalg. En hadde kun fokus på smart-begrepet som teknologi, mens andre
kombinerte dette med miljø og andre utfordringer, som vi kan se i eksempelet; “Bruke
teknologi til å spare miljø og lage mer bærekraftige byer og for å gjøre hverdagen lettere for
folkene som bor i byene” (Informant E).
Det at det var ulik oppfatning blant våre informanter som ikke hadde noen direkte
tilknytning til smartby prosjekter i Stavanger var ikke uventet. Det som var litt mer
oppsiktsvekkende var at det også var forskjeller innen og mellom prosjekter. Men det skal sies
at disse var mindre avvikende. Innen et av prosjektene som er i gang i Stavanger var det litt
sprikende i forhold til hvor mye teknologi skal vektlegges når man definerer smartby, det er
viktig å understreke at alle nevnte at definisjonen på smartby er fraværende. Her er to
eksempler som understreker dette; ”En smartby er en by som er tilrettelagt på en sånn måte
at det er enkelt for innbyggerne å gjøre enkle og gode valg. Det handler primært ikke om
teknologi, men at teknologien kan være med å hjelpe oss til å gjøre det enklere” (Informant I).
En annen informant innen samme prosjekt definerte det slik;” Generelt gjeldene at man skal
bruke teknologi der det passer for å skape smarte løsninger for innbyggerne og miljø”
(informant J). Som vi kan se her har den ene informanten mer fokus på smartby som en større
prosess som ikke kun knyttes til teknologi, mens den andre informantens definisjon har et mer
teknologiavhengig preg. Det er kanskje enda viktigere at man har en felles definisjon eller
oppfatning når det kommer til et felles prosjekt på tvers av flere aktører, for å sørge for at man
beveger seg i en felles retning og at dette ikke preges av den enkelte aktørs fagområde, da det
dreier seg om et større bilde.
Det som kan være en utfordring for Stavanger når de skal utarbeide en felles plattform
er at det er vanskelig å sette en grense for når man kan kalle seg en smartby. Tidligere er det
understrekt at konseptet er diffust, og at det ikke er noen global konsensus rundt dette. Flere
av våre informanter la vekt på at det er en langsiktig prosess, som vil skje gradvis over tid og
at man ikke blir smart over natten. En mente at man er smart; “Når man har oppnådd en del
energi og klimamål som man kan måle i en by, som er oppfylt over en viss periode og man
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samtidig kan dokumentere et antall innbyggere vokser og trives” (informant K), en annen
informant la vekt på at; ”Mulighetsrommet til å bli smartere er blitt mye større de siste årene,
nye teknologier, kan betjene innbyggerne på en mye mer og relevant og god måte. Listen
ligger høyere for hva som er smart i dag, enn for noen år siden. Man er aldri helt i mål fordi
mulighetene blir større” (informant H). Det ble også nevnt at; “Man må tenke smart innenfor
flere områder, man kan ikke kalle seg smart hvis man for eksempel bare har tiltak i forhold til
trafikk” (informant H). For å kunne bli en god smartby var det flere som mente at man må ha
et godt samarbeid på tvers av aktører. Som nevnt over i teoridelen er dette en viktig del av
governancestyring, og kan åpne for et mer horisontalt samarbeid. Flere nevnte viktigheten
med det å få til et godt samarbeid på tvers av siloer og etater, at det er god dialog mellom
kommune, næringsliv og innbyggere.
Det at det er så mange ulike oppfatninger kan muligens føre til forvirring og
usikkerhet rundt konseptet. Det er hvert fall viktig at de som jobber direkte med smartbyprosjekter i Stavanger, uavhengig om det er kommunalt eller ikke, har en felles utforming og
plattform for hva smartby Stavanger skal være. Dette er også viktig for å kunne øke
informasjonen og kunnskapen til innbyggerne, da vi fikk et inntrykk av at de står i fokus av
utviklingen her. Når valg skal tas på vegne av byen, må alle ha en lik oppfatning av konseptet,
hvis ikke kan dette styre byen i en retning som ikke alle er enige i eller vil ha nytte av i like
stor grad.
Styringsprosessene og hvordan dette kan hindre inkludering
Det siste elementet i hovedhypotesen handler om styringsprosesser og inkludering. For å
undersøke dette i felt spurte vi blant annet om hvordan en smartby burde organiseres, styres,
om politikkens rolle og om samarbeid for styringsprosesser. Det viste seg at det hovedsakelig
manglet en felles styringsplattform for smartbyen Stavanger. Eksempler av “overnasjonal”
governance og nettverk-governance ble funnet.
Triangulum-prosjektet på den ene siden så man tydelig at det er EU som har den
overordnede styringen, ikke lokale politikere - dermed en form for overnasjonal styring som
beskrevet i Swyngedouw (2005:1998). I Triangulum må alle resultater og målinger
rapporteres nøye og systematisk til EU som har det overordnede ansvaret for prosjektet.
Swyngedouw (ibid:2001) kaller dette “jumping scales”, en transnasjonal form for styring. Han
argumenterer for at dette, og flere aspekter i governance bidrar til svekkelse i demokratiske
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rettigheter som egentlig er forankret i samfunnet (ibid:1999). Og at dette bringer nye aktører
på banen som vil få mer makt, mens andre blir ekskludert (ibid:2001). Hvordan dette vil
påvirke Stavanger er vanskelig å si, men det er klart at en slik skala av styring kanskje ikke er
forankret i governance sin horisontale og inkluderende visjon. Funnene ga inntrykk av at
aktørene i Triangulum har ansvar for hva som skal skje i Stavanger, men at EU skal ha en viss
kontroll på prosessen. Dette kan ha konsekvenser for inkludering av innbyggerne i utviklingen
av smartby, da det er fokus på å rapportere oppover, og nødvendigvis ikke føre horisontal
struktur mellom Triangulumaktører og innbyggere. Samtidig er det viktig å nevne at
samarbeidspartene i Triangulum alle hadde fokus på at den smarte byen er for innbyggerne, at
det skal bli enklere for dem og mer miljøvennlig. Til tross for styringen er det vanskelig å si
hva som blir konsekvensene fordi Triangulum er et forskningsprosjekt i oppstartsfasen.
For å undersøke i hvilken grad innbyggerne blir inkludert i smartby-utviklingen og
hvilken informasjon som ble gitt, spurte vi blant annet om informantene trodde smartby var et
konsept mange kjente til og hvilke krav innbyggerne burde stille til en smartby. For det første
var det et gjennomgående funn at flere av informantene med tilknytning til smartby ikke
trodde smartby var noe allmennheten kjente til, utover folk som hadde spesiell interesse for
det. Et unntak var at informant H som nevne at det var høy kjennskap til at det er noe som er
smarte byer. Informant F og E, som kjenner til smartby på grunn av interesse og utdannelse,
sa henholdsvis “Nei, tror ikke folk skjønner hva smartby egentlig handler om”, og “Det er
kanskje noe man har hørt om men ikke klarer å definere eller forklare” Disse utsagnene
understreker et viktig poeng med at folk kanskje har hørt begrepet, men ikke kan forklare
innholdet. For å kunne inkludere innbyggerne i utviklingen i Stavanger er det nødvendig at de
vet hva smartby er. Derfor er det viktig å opplyse og gi ut informasjon som oppfordrer til
deltakelse. En informant understreket at det var en kommunikasjonsjobb som måtte gjøres
(informant G).
For det andre var enighet om at innbyggerne måtte stille krav til at den smarte byen
skulle gjøre det bedre og enklere for seg selv og sin hverdag. Informant M, med tilknytning til
et smart-prosjekt i Stavanger, mente at det viktigste var å stille krav til et godt samarbeid
mellom offentlig og privat, at kommunene måtte jobbe aktivt sammen med næringsliv for å
sikre bedre løsninger for nettopp innbyggere. Som beboer i en by er det viktig og kunne stille
krav til byen sin. Men i forhold til at ikke så mange vet hva smartby er ennå, kan det være en
utfordring å stille de kravene om ting som burde være tilstede i en god by. Informant K sa at
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man er smart når antall innbyggere vokser og trives, som er et veldig viktig poeng. Det er
dette som burde være målet med et hvert prosjekt.
Om man ville komme til å møte utfordringer med å inkludere alle samfunnsgrupper
var det litt sprikende meninger om. Informant L sa at “jeg ser ingen utfordringer med å
inkludere alle brukergruppene”, mens informant H nevnte at det er var vanskelig å lage
tjenester som treffer absolutt alle, for eksempel fordi “det er mennesker som ikke bruker
internett, har smarttelefon eller er så mobile”. Dette kan sees i sammenheng med de to
tabellene over som viser andel med tilgang til diverse teknologi og smarttelefon. Hvis det er
tjenester som baserer seg på bruk av dette vil det automatisk føre til ekskludering av noen
grupper. En tenkelig gruppe er eldre, og i fokusgruppen vi hadde med noen eldre damer
forhørte vi oss om deres forhold til teknologi. Flere nevnte at noen nye teknologiløsninger
føltes ut som de ble presset på. Og at man måtte lære seg å benytte seg av det, selv om man
egentlig ikke ville. Samtidig var det andre som hadde smarttelefon og mente det var viktig å
følge med i tiden.
Det er tydelig at de fleste informantene som jobber med smartby-prosjekter i Stavanger
setter brukeren i sentrum, og at det viktigste er at smartbyen skal bli enklere og bedre for de
som bor der. Men dette er ikke synonymt med at alle får være med på utviklingen som skjer.
Her mangler det vesentlig informasjon og opplysning om hva som foregår i byen for at de
vanlige innbyggerne skal få en stemme. Siden smartbyen Stavanger er i oppstartsfasen, og det
ikke er utarbeidet en strategi fra kommunens side ennå, er det nok en utfordring å spre
kunnskap. Dette blir igjen knyttet til det usikre og sprikende definisjonsgrunnlaget. Mange
smarte løsninger går på applikasjoner og tjenester som gjør at innbyggere i byer kan ta mer
aktiv deltakelse i styringen av byen. For eksempel ved å kunne varsle myndigheter om diverse
ting som må ordnes eller repareres i byen. Dette viser at smarte løsninger absolutt kan øke
inkluderingen av enhver i styringsprosesser, men utfordringen ligger i å engasjere brukere av
byen tidligere i prosessene. Informant I, som jobber med et smartby-prosjekt i Stavanger sa at
innbyggeren kan “vise oss en retning på hvilken vei vi skal gå i forhold til den smarte byen”.
En smartby skal være til det beste for beboerne og dermed vil vi og hevde at deres synspunkt
og meninger verdifulle.
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6.2 Delkonklusjon
I Stavanger er det funnet en rekke forskjellige oppfatninger om og definisjoner på smartby,
samt at flere understreker at det er mangel på en felles definisjon. Dette preger
styringsprosessene hovedsakelig i forhold til en samlet plattform og en felles strategi for byen.
Det kan resultere i forvirring rundt konseptet, og at det kan være vanskelig å utvikle en
smartby som er tilfredsstillende for alle. Det vi har sett er at smartbyen Stavanger er i
oppstartsfasen og at en manglende plattform er en mulig konsekvens av det. Foreløpig er det
en utfordring knyttet til hvordan innbyggerne skal inkluderes i smartby-utviklingen. Et annet
problem i forhold til inkludering er at smarte løsninger ofte knyttes til teknologi, som vil føre
til at enkelte grupper ekskluderes. Et siste viktig poeng er i hvor stor grad innbyggerne er
opplyste og har kunnskap om konseptet, spiller inn på hvor stor innflytelse de vil kunne ha. Vi
vil på bakgrunn av empirien diskutert over, konkludere med at hypotesen stemmer til en viss
grad. I forhold til inkludering vil vi ikke si at styringsprosessen i seg selv hindrer mest, men at
det er en mangel på kunnskap og kjennskap hos innbyggerne.

6.3 Underhypotese
For å underbygge hovedhypotesen vil vi nå ta et nærmere blikk på diskursen rundt smartby,
som vi antar at de ulike oppfatningene er forankret i.
Teknologisk tjenesteinnovasjon
I feltarbeidet har også diskursen rundt smartby-konseptet blitt undersøkt. Som nevnt i
teoridelen går diskursen ut på at smartby-utviklingen er en teknologidrevet
tjenesteinnovasjon. Med kritikk knyttet opp mot at blant annet store IT- og teknologiselskaper
styrer diskursen til det sitt eget beste. Våre funn viser at de aller fleste tiltakene og prosjektene
som er i gang i Stavanger har med teknologi som en viktig brikke, men på den andre siden
mente flere av informantene at smartby ikke kun var teknologidrevet. Man kan se at ulike
oppfatninger av fenomenet, som er diskutert over, spiller inn på hvilken grad prosjekter i
Stavanger bidrar til at diskursen om teknologidrevet tjenesteinnovasjon, blir forsterket eller
ikke.
For å kunne analysere vår underhypotese er det viktig å forklare hva vi legger i
begrepet teknologidrevet tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon er å finne nye måter å levere
tjenester til brukere for gjøre livet enklere. I sammenheng med smartby er denne
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tjenesteinnovasjonen drevet frem av teknologi som skal forbedre eksisterende løsninger i
byen. Som beskrevet tidligere har en stor del av informantene våre understreket verdien av
teknologi i smartby-utvikling, noen i større grad enn andre.
Et analytisk blikk på diskurs
Som beskrevet i teorikapittelet er diskurs vanskelig å forklare, for å prøve å se nærmere på
smartby-diskursen i Stavanger, vil vi ta utgangspunkt i diskursanalyse. Men som skrevet i
Holter & Kalleberg (1996) “diskursanalyse er like mangfoldig som begrepet diskurs”, samt en
komplisert analysemetode. Derfor vil vi kun benytte oss av noen aspekter ved en slik analyse
for å forsøke å dele opp funnene og undersøke underhypotesen. En større og grundigere
drøfting av diskurs går utenfor omfanget av denne oppgaven.
Et viktig aspekt ved en diskursanalyse er valg av kilde, og i vår sammenheng er dette
utsagnene fra våre informanter. Både det som blir sagt direkte, og det som eventuelt må leses
mellom linjene. Vi vil prøve å finne ut om det er noen spesifikke bærere av diskursen i
Stavanger og hvilken rolle maktrelasjoner og kunnskap har. Diskursen man identifiserer seg
med bevisst, eller ubevisst, vil påvirke hva man sier, mener og oppfatter som sant. Derfor blir
informantenes oppfatninger om smartby bakgrunnen for analysen. I Stavanger går det
hovedsakelig på de som oppfatter smartby som kun teknologidrevet, og de som oppfatter det
som en større prosess. Hvordan disse oppfatningene har oppstått, baseres på gjeldene
diskurser og andre sosiale aspekter.
Alle diskurser oppstår i sosial kontekst, man påvirker hverandre og former andres
oppfatninger. De diskursene som kan identifiseres i Stavanger vil ha blitt påvirket av andre
relasjoner. For eksempel kan store aktører som EU forme smartby-oppfatningen i Stavanger,
og da spesielt Triangulum-prosjektet. Deres definisjon kan da sette føringer for diskursen i
Stavanger. Flere av informantene mente at en smartby-definisjon var fraværende, som
beskrevet nærmere i hovedhypotesedelen. Men en informant som belyste dette, sa også at det
var “generelt gjeldene at man skal bruke teknologi der det passer for å skape smarte
løsninger for innbyggerne og miljø” (Informant J). Det viser at selv om man ikke helt kan
definere det selv, er denne oppfatningen preget av den større diskursen, og kan sies å falle
under en teknologidrevet tjenesteinnovasjon. Derav må man se alt i sammenheng med
hverandre. Vi vil derfor hevde at det er usannsynlig å finne definisjoner av smartby som ikke
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er påvirket av diskursen i underhypotesen, da alle trekker inn teknologi og tjenester i
forskjellig grad, det som skiller seg ut er hvor mye man vektlegger dette.
Kunnskap, makt og stillhet – hvem bærer diskursen?
Foucault legger vekt på kunnskap som en viktig del av diskurs, det er derfor nødvendig å
belyse dette temaet. Han er opptatt av hvordan kunnskap skapes og forstås som sann, samt
hvilken kunnskap som er “riktig”. Han la også vekt på at kunnskapsrelasjoner som oppstår i
sosiale kontekster alltid vil bli knyttet til maktrelasjoner, som fører til at noen diskurser er
favorisert (Waitt, 2010:238). Med utgangspunkt i Foucault, ser vi på kunnskap som
avgjørende for påvirkningskraften til diskurser og utsagn. Menneskene som sitter på
kunnskapen vil også ha makten til å kunne påvirke og forsterke sine oppfatninger.
I sammenheng med undersøkelsene i Stavanger kan man se at de smartby-prosjektene
som er på gang, er bærere av diskursen om at smartby er en teknologidrevet
tjenesteinnovasjon. De innehar også mye kunnskap som gjør at deres oppfatning rundt dette
temaet, vil ha en påvirkningskraft på innbyggerne. Med andre ord har de makten til å kunne
fremheve de aspektene de vektlegger mest selv. Stavanger er som sagt i startfasen av å bli en
smartby, derfor vil det være vanskelig å si hvordan diskursen vil utvikle seg videre.
Det som er interessant i Stavanger i forhold til vår underhypotese er at man kan se at
det er et fokus på smartby som teknologidrevet tjenesteinnovasjon, men det er også et fokus
på å bruke denne innovasjonen på en måte som forbedrer miljøet og gjøre byen bedre for
innbyggerne. Söderström m.fl. (2014) antyder i sin artikkel ”Smart cities as corporate
storytelling”, at det er IT-selskaper og teknologidrevet tjenesteinnovasjon som driver frem
smartby-diskursen. Hovedsakelig vinkler artikkelen seg inn på store globale
tjenesteleverandører, og det er en kontrast til situasjonen i Stavanger hvor det meste som skjer
innen smartby-utviklingen heller føres av flere “små” og mellomstore aktører. En av våre
informanter (informant H) er knyttet til et stort internasjonalt it-selskap, som har hatt mye
innflytelse på smartby-utvikling globalt. Da vi spurte om deres involvering i smartby
Stavanger var svaret at de på et tidligere tidspunkt har vært involvert i etableringen av et
smart prosjekt, men på nåværende tidspunkt var det ingen konkrete prosjekter på gang. Ingen
av våre informanter nevnte noe særlig samarbeid med store it-selskaper. Artikkelen har blitt
brukt som sammenligningsgrunnlag fordi vi antok at større selskaper muligens spilte en mer
avgjørende rolle i Stavanger og hadde større innflytelse på diskursen. Men vi ser at det er
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viktig å se på forskjellige byer i sin egen kontekst for å kunne analysere hvilke rammer som
ligger til grunn for diskursene, samtidig må det erkjennes at den globale “samtalen” om
smartby, som Söderström m.fl (2014) greier ut om, også vil påvirke synspunkter og
oppfatninger på lokalt nivå.
Det siste poenget Rose (2000:158. Gjengitt i Hay 2010:220) nevner i forhold til
diskursanalyse er stillhet. For Foucault er dette et viktig punkt, han ser på hvordan en
dominant diskurs kan stilne alternativer (Waitt 2010:236). Vi har argumentert for at det er
diskursen om teknologidrevet tjenesteinnovasjon som dominerer i Stavanger. Dette kan ha
konsekvenser for at andre mulige aspekter ved konseptet stilnes. For eksempel at man ser på
smartby uavhengig av teknologi, at smarte løsninger er alle type løsninger som er til det bedre
for miljø og innbyggere uten at det trenger å være teknologidrevet. For avslutte med et
eksempel fra en av våre informanter (D) som mente at man ikke bare kunne basere fremtidens
bærekraftighet på teknologi, at det må ytterlige holdningsendringer til med økt fokus på miljø,
og at man ikke må bli for avhengig av teknologi.

6.4 Delkonklusjon
På grunnlag av argumentene over vil akseptere underhypotesen om at smartby-prosjekter i
Stavanger forsterker diskursen rundt at konseptet er en teknologidrevet tjenesteinnovasjon.
Alle informantene våre fra ulike prosjekter nevnte teknologi og tjenester i en eller annen form.
Samtidig var det et stort fokus på at tjenestene skulle rettes mot innbyggerne, og at teknologi
kunne forbedre byen og miljøet. Ved hjelp av diskursanalyse har vi diskutert at kunnskap er
en viktig faktor i forhold til hvem som bærer diskursen og hvilken informasjon som blir
videreført. Diskursen funnet i Stavanger er sammenlignet med Söderström m.fl sin
beskrivelse av den gjeldene diskursen, likhetstrekk er identifisert men samtidig er det viktige
skillelinjer fordi man må se alle byer ut i fra kontekst. Diskursen rundt teknologidrevet
tjenesteinnovasjon er den fremtredende i Stavanger, dette kan føre til at andre alternativer blir
stilnet.

Konklusjon
Denne feltrapporten er et resultat av forskning på smartby-utviklingen i Stavanger, på
grunnlag av to hypoteser. Hovedhypotesen belyser hvordan ulike definisjoner på smartby
påvirker styringsprosesser i Stavanger, og i hvilken grad dette hindrer inkludering.
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Underhypotesens funksjon er å mate hovedhypotesen, og den går ut på om smartby-prosjekter
i Stavanger bidrar til å forsterke diskursen rundt at smartby er en teknologidrevet
tjenesteinnovasjon. Det er en klar sammenheng mellom hypotesene, fordi hva man sier og
mener er et resultat av diskurs. Hypotesene er basert på aktuelle problemstillinger knyttet til
temaet, som da hovedsakelig går ut på mangel av et felles definisjonsgrunnlag, og kritikk
knyttet til at diskursen om at smartby er en teknologidrevet tjenesteinnovasjon er båret frem
av store IT-selskaper.
Metodene som har blitt brukt for å kunne svare på hypotesene er semi-strukturert
intervju og fokusgruppe, og for å sette empirien inn i teoretisk rammeverk er governanceteori
og diskursanalyse benyttet. Governanceteori ble brukt for å belyse resultater av
styringsprosesser og diskursanalyse for å finne ut hvem som er bærere av diskursen i
Stavanger.
I løpet av feltarbeidet har vi i sammenheng med hovedhypotesen funnet en rekke
forskjellige definisjoner på smartby samt mangel på en felles plattform for styring i
Stavanger. Det kan ha konsekvenser for innbyggernes inkludering, og hvilke informasjon og
kunnskap som blir gjort tilgjengelig. I tillegg kan ulik tilgang til teknologi også påvirke hvem
som inkluderes og ekskluderes. Informantene mener at brukerne er i sentrum av utviklingen,
og derfor må det settes krav til en styring som åpner for mer deltakelse. Ut i fra
underhypotesen har vi funnet ut at prosjekter i Stavanger forsterker diskursen om at smartby
er en teknologidrevet tjenesteinnovasjon. Dette er på grunnlag av at flertallet av våre
informanter påpekte teknologiens rolle i smartby-utviklingen.
Smartbyen Stavanger er i startfasen og har flere prosjekter på gang, som alle har gode
og viktige aspekter ved seg innenfor ulike felt. Utfordringen blir å inkludere innbyggerne i
prosjektene og få på plass en felles styringsplattform. Om Stavanger klarer å møte disse
utfordringene kan smartby-utviklingen føre til positive tiltak for byen og beboerne.
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Et bærekraftig perspektiv på utviklingen i
Stavanger Øst
Sigrid Daae Alstad, Per Gunnar U. Sakseid og Marianne B. Willassen

Introduksjon
Over halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer og urbane områder (United Nations,
2014). Både i nåtid og i fremtiden vil byer spille en viktig rolle når det kommer til
klimautfordringer, både som årsak og løsning. Slik de planlegges nå, vil fortsette å ha mye å si
for menneskers handlinger og bevegelsesmønster i fremtiden, og vil være utslagsgivende når
det kommer til hvordan vi håndterer klimautfordringer (Jonas, et.al., 2015). Ulike byer står
overfor ulike utfordringer knyttet til sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer. Gjennom
feltarbeid i Stavangers østre bydel tas det gjennom teoretiske verktøy et nærmere blikk på
hvordan de ovennevnte faktorene tidligere har spilt og fortsatt spiller en rolle for
næringsutvikling, identitetsbygging og bevissthet rundt miljø.
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Stavanger har lenge vært en industriell by, spesielt i forbindelse med skipsfart- og
hermetikkindustri. En vesentlig del av disse virksomheten var plassert i Stavanger Øst (heretter
omtalt som SØ), og mange av arbeiderne bodde også her. I 1950 bodde 20.000 mennesker i
området (Bang-Andersen, 1985). SØ er et lite område ca. 1-1.5 km øst for Stavanger sentrum,
nord-øst i Storhaug bydel (jf. fig 1). Fra 1960- og 70-årene ble oljeindustrien lagt til byen, og
veksten knyttet til denne industrien skjedde i andre områder i Stavanger. Tradisjonell industri i
SØ flyttet ut eller ble nedlagt, og fram mot 1980-tallet skjedde en betydelig utflytting. I 1984
hadde innbyggertallet blitt redusert til ca. 9.800 (ibid.).
Byomforming har lagt grunnlag for en transformasjon av SØ fra et industripreget
område til en attraktiv lokasjon av boligprosjekter. De siste 10-15 årene har det vært utført
store utbyggingsprosjekt i sjøkanten, oppblomstring av gründervirksomhet samt etablering av
mange nye næringer med forankring i kunst og kultur. Revitalisering av eldre
industribygninger til nye formål og næringer er av stor betydning for stedets identitet. Et
privat-offentlig samarbeid mellom lokale grunneiere og Stavanger kommune har vært sentralt
for å sette rammer for helhetlig utvikling. Til tross for store visjoner for områdets utvikling vil
det fortsatt være utfordringer knyttet til levekår og sosiale forhold.

Figur 1: Feltområdet. Avgrensing SØ av Stavanger kommune (Skjermdump Urban
Sjøfront AS/ Stavanger kommune 2011).
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Sett i lys av omformingen som skjer og utfordringene knyttet til dette, stilles følgende
problemstilling: Hva driver utviklingen i Stavanger Øst, og er den bærekraftig?
Innenfor denne problemstillingen er det videre interessant å belyse følgende
delproblemstillinger:
-

Hvordan påvirker stedets identitet og historie utviklingen av området?

-

Hvordan påvirker det privat-offentlige samarbeidet utviklingen av området?

-

Kan Campbells Planner`s Triangle belyse om utviklingen er bærekraftig?

Teoretisk rammeverk
2.1 Planleggerens verktøy for bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling som begrep har sitt utspring i Verdenskommisjonens rapport fra 1987
hvor det defineres som evnen til å dekke nåtidens behov samtidig som en ikke ødelegger for
kommende generasjoners mulighet til å dekke sine egne behov. I følge Campbell (1996) er
veien til bærekraftig utvikling en evolusjonær prosess som må skje over tid gjennom flere lokale
tiltak som til sammen vil ha en global effekt. Dessuten kan begrepet, selv om det er blitt så stort
at det har mistet sin mening, brukes som et parameter for debatten.

Figur 2: The Planner’s Triangle. Skjermdump fra Campbell (1996)
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Gjennom et sett med konflikter operasjonaliserer han planleggernes utfordringer knyttet til
bærekraftig utvikling. Tre konflikterende prioriteringer presenteres i en trekant kalt Planner’s
Triangle, hvor hvert hjørne representerer en prioritering og en balanse mellom disse som legger
grunnlag for bærekraftig urban utvikling (jf. fig. 2). Prioriteringene er henholdsvis økonomisk
vekst, sosial rettferdighet og miljø. I et økonomisk perspektiv vil byen sees som et sted “hvor
produksjon, forbruk, distribusjon og innovasjon finner sted” (ibid:297, egen oversettelse).
Sosial planlegging fokuserer på byen som et sted med “konflikt over ressurser, tjenester og
muligheter” (ibid.:298). Planlegging knyttet til miljøvern vil se byen som “en ressursforbruker
og en avfallsprodusent” (ibid.:298). Prioriteringene er motstridende og tre konflikter
identifiseres mellom disse. Eiendomskonflikten, mellom økonomisk vekst og sosial
rettferdighet, finnes i grenseskillet mellom private interesser og samfunnets beste.
Ressurskonflikten kan oppstå mellom økonomisk vekst og miljø, når privat næring kjemper mot
regulering av naturressurser som de selv er avhengige av for å sikre fremtidig drift.
Utviklingskonflikten kan oppstå mellom sosial rettferdighet og miljø. Utfordringen er hvordan
en kan bedre sosial likhet, samtidig som en bevarer miljøet. Planleggerens rolle i denne
utviklingen blir da å foreslå løsninger, samt å fungere som en forhandler i konfliktene mellom
miljøvernere, private interessenter og det øvrige samfunnet (Campbell, 1996).
Rammen for denne rapporten er basert på Campbells Planner’s Triangle (jf. fig. 2) hvor
empiriske kobles til hjørnene i modellen. På grunn av teoriens overordnede struktur trekkes
komplimentær teori inn for å identifisere prioriteringer og konflikter, men også for å påpeke
mulige mangler ved bruk av Campbells teori i det aktuelle feltområdet.
For å undersøke hva som driver utviklingen i SØ blir det hensiktsmessig å se om
styringsstystemer og governance skaper eller forhindrer en eventuell balanse i konfliktene.
Gjennom teori om stedsidentitet forsøkes det å belyse sosiale prioriteringer, og hvordan dette
er koblet til branding av bydelen.

2.2 Governance og samarbeidsnettverk
Samarbeidsnettverk etableres mellom forskjellige interessenter som berøres av sakene som
nettverket omhandler. I følge Tønnesen (2015) sees nettverkene mellom myndigheter og ulike
private aktører som et alternativ til tradisjonelle hierarkiske styringsmekanismer for
implementering av politiske bestemmelser. Grunnlaget for slike nettverk, som i
styringslitteraturen refereres til som governance (Amdam og Veggeland, 2011), er med andre
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ord forankret i et ønske om å øke effektiviteten i offentlig arbeid ved å involvere private aktører.
En slik utvikling har vært fremtredende i mange vestlige land siden 1980-tallet, kjent som New
Public Management (ibid.). Det påpekes hva som kan skje når private aktører er pådriverne i
prosjekter, og hvordan lovgivning, saksbehandling og politiske beslutninger kan fremstå som
“sinker” fordi dette er tidskrevende prosesser: “Ofte haster det med å gjennomføre prosjektene,
de er ofte kontroversielle, risikofylte, komplekse og har store sosiale konsekvenser” (Ibid.:60).
Dermed blir det viktig for interessegruppene å aktivt samarbeide med politiske interesser for å
nå sine mål og motvirke motarbeidende interessegrupper.
Omfanget av samarbeidsnettverk og hvilke aktører som involveres kan spille en rolle
for demokratisk forankring, samt hvor effektivt politikk blir implementert og utført. Et nettverk
som involverer få interessenter kan ifølge Tønnesen (2015) ha lettere for å få mål gjennomført,
men slite med demokratisk forankring ved at flere interessenter blir utelatt i styringsprosessen.
Et bredere, og mer horisontalt nettverk som involverer flere interessenter vil derfor være mer
demokratisk forankret, men ha større utfordringer knyttet til å få politikk implementert og
gjennomført.
Et annet syn på governance utfordrer imidlertid tanken om at flere interessenter faktisk
gjør prosessene mer demokratiske. Swyngedouw (2005) identifiserer flere utfordringer ved
horisontal nettverksstyring, som han kaller “governance-beyond-the-state”. Utfordringene er
blant annet knyttet til status; hvem som faktisk får, hvem som bør få, og hvem som gir makt i
slike nettverk. I tillegg rettes også et kritisk søkelys mot uklare roller knyttet til representasjon
og ansvarsfordeling som kan føre til lite gjennomsiktige avgjørelsesprosesser. Det kan være
vanskelig å vite i hvor stor grad de ulike interessentene står til ansvar for avgjørelser som blir
tatt. Til slutt kan det oppstå et problem med legitimitet knyttet til nettverkets demokratiske
forankring. Post-political condition er tilstanden som det refereres til i denne kritikken. Ifølge
Wanvik (2016) er det en tilstand der konkurranse og konflikt er byttet ut med konsensusbasert
politikk.

2.3 Stedsidentitet og branding
Siden Campbells Planner’s Triangle (1996) har en overordnet struktur vil de sosiale
prioriteringene her sees i lys av Holt-Jensens refleksjoner rundt blant annet Sacks Homo
geographicus (1997, referert i Holt-Jensen, 2009). Dette gjøres for å få en bedre forståelse av
stedsidentitet og historiske betydning. Modellen søker å forklare sammenheng mellom person,
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sted, tid og rom og hvordan disse aspektene til sammen former en persons forhold til et sted
eller dens stedsidentitet. For å forklare dette brukes sted som et fysisk sted eller geografisk
punkt, rom som et sted bygget opp av relasjoner, erfraringer og minner, og territorier som
områder som påvirkes gjennom personers valg ut fra formål eller bruksområde. Globalisering
presenteres som en prossess som kan føre til at alle steder blir like, og at man i denne prossessen
kan miste særpreget som gjorde stedet unikt i utgangspunktet. Viktigheten av å bevare
stedsspesifikke særpreg nettopp for å ivareta stedets identitet blir også trukket frem.
Hvordan rom forstås og oppleves som forskjellige kan kobles til begrepene
gentrifisering og rent gap. Hvem har rett til rommet, og hvem utvikler det? Gentrifisering er en
prosess hvor lav-inntektsområder kommer i søkelyset til investorer og eiendomsutviklere, og
kan resultere i at noen beboere blir presset ut på grunn av prisøkning (Jonas, et.al. 2015). Rent
gap er knyttet til dette ved at det er med på å beskrive årsaken til at gentrifisering skjer. Det er
avstanden mellom den faktiske verdien til en eiendom og den potensielle verdien av et renovert
eller helt nytt bygg på den samme tomta.
En slik gentrifisering kan sees i sammenheng med utviklingen av et brand, som er et
syn på og assosiasjoner om byen utviklet av lokale koalisjoner (Jonas et.al., 2015). I denne
oppgaven vil stedsidentitet brukes for å diskutere hvilket brand SØ har hatt og hva det utvikler
seg til nå, og til å belyse hvorfor aktører lokaliserer seg i området og hvordan de samarbeider
for å heve områdets status og verdi. Dette kan kobles til urban entrepreneurialism som refererer
til investeringsstrategier brukt av autoriteter for å tiltrekke selskap og entreprenører til sine
områder. Strategiene kjennetegnes gjerne ved en oppblomstring av privat-offentlige samarbeid
(Jonas et.al. 2015).

2.4 Transportplanlegging og klimatilpasning
Litteratur om transportplanlegging i byer og hvordan de blir påvirket av klimaendringer er
relevant å se på i forbindelse med utviklingen av SØ i et klimaperspektiv. Kystbyer som
Stavanger vil være sårbar ved en eventuell havnivåstigning. I Brüel (2012) beskrives
Københavns Fingerplan, og hvordan den ble brukt som fundament for videre byplanlegging.
Bulkeley (2013) tar for seg hvordan klimaendringer kan tenkes å påvirke byer, og hvordan det
vil avhenge av allerede tilstedeværende sosioøkonomiske urbane strukturer. Havnivåstigning
trekkes her frem som et mulig resultat av klimaendring.
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Metode
Siden feltstudiet gikk ut på å studere et geografisk avgrenset område og å forstå forskjellige
prosesser som skjer der, ble det å oppholde seg i bydelen et sentralt element i feltarbeidet. Bruk
av sykkel som fremkomstmiddel og bruk av sosiale møteplasser og serveringssteder la grunnlag
for dette. Feltarbeidet varte i fem dager fra 09.05.16 til 13.05.16.

3.1 Metodologi
Feltarbeidet var et kvalitativt studie hvor intervju og observasjon ble brukt som metode.
Intervjuene var semistrukturerte som er en blanding av uformelt intervju og strukturert
utspørring (Grønmo, 2004). Utgangspunktet var en nokså strukturert intervjuguide som ble
brukt som en rettesnor i forhold til tema. Noen av intervjuene holdt seg ganske tett opp til
intervjuguiden, mens andre utviklet seg til å bli mer som samtaler.
Forskningsdesignet var intensivt da det var relativt få informanter (ibid.). Totalt 10
forhåndsavtalte intervju ble gjennomført, i tillegg til 6 uformelle samtaler med personer på
gaten. Valg av informanter ble gjort på grunnlag av researcharbeid i forkant av feltarbeidet
Utvalgskriteriene var at de skulle være sentrale aktører innen bolig- og næringsutvikling,
gründere eller markedsaktører innen mat, kunst og kultur. Det var også meningen å intervjue
en ansatt i kommunen med tilknytting til SØ, men dette lot seg ikke gjennomføre. Ved sykling
og spasering ble observasjon i området gjennomført kontinuerlig hele uken.

3.2 Datakvalitet og refleksjon
Av de forhåndsavtalte intervjuene foregikk seks i offentlige rom og fire i private rom. Alle de
uformelle samtalene foregikk i offentlig rom. Det kan tenkes at hvilket rom intervjuene fant
sted i kan ha påvirket svarene som ble gitt ved at informanten kanskje ubevisst holder igjen
informasjon om sensitive tema. Hvilken rolle informanten pålegger seg selv i
intervjusituasjonen kan også påvirke svarene. Det kan være annerledes å svare på spørsmål fra
bak et kontorbord enn på en travel kafé. At båndopptakeren lå synlig kan også ha påvirket
informantene. I ettertid ble det lagt merke til at noen ledende spørsmål ble stilt, noe som også
kan ha påvirket svarene.
Måten datainnsamlingen ble gjort på, kan ha påvirket reliabiliteten (Grønmo, 2004).
Reliabilitet viser hvor pålitelig datamaterialet er, mens validitet gjelder dataens gyldighet og
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relevans (ibid.). At vi var flere forskjellige personer som gjennomførte forskingen, kan ha
påvirket ekvivalensen i datamaterialet (ibid.4). I dette tilfellet inneholdt forskergruppen én
person med personlig kjennskap til feltområdet fra før, gjennom sin oppvekst i byen. De
resterende to kom fra andre steder i landet og hadde ikke noen kjennskap til området. Dette
gjorde at alle hadde ulike forventninger til hvordan området var, som kan ha påvirket hvilke
oppfatninger som ble dannet av området. En annen viktig faktor knyttet til observasjon er at det
ikke var tid til å sykle i absolutt alle gatene, noe som kan ha forhindret en bedre og kanskje
jevnere oversikt over området. At det var sol og varmt vær hele uken påvirket nok også
gruppens inntrykk. Det kan tenkes at inntrykket hadde vært annerledes om været hadde vært
dårlig.
At kommunen ikke ble intervjuet har hatt mye å si for dataene som er samlet inn, og
perspektivet på analysen og diskusjonen. Dette kan ha påvirket reliabiliteten og validiteten til
arbeidet ved at vi tolker kommunens rolle indirekte gjennom intervju med lokale aktører.
Informantenes forhold til kommunen var av varierende omfang og informasjon kan derfor
påvirkes av i hvor stor grad de faktisk er involvert med kommunen. Politiske interesser og
ideologi vil også kunne være en påvirkende faktor. Tidsperspektivet, med tanke på størrelse på
problemstillingen er også en faktor som må tas i betraktning. Dersom vi hadde hatt bedre tid
ville vi intervjuet et bredere spekter av informanter, samt noen i planavdelingen i kommunen
for å få et mer nyansert og representativt bilde.

Statistikk og kontekstualisering
I dette kapittelet vil fremveksten av SØ som et byomformingsområde kontekstualiseres
gjennom historisk utvikling av samarbeidsprosjekter fra 1980-tallet til i dag. I tillegg
presenteres data fra offentlige planer, levekårsundersøkelse og statistikk over boligutvikling og
kulturnæringer.

4.1 Planlegging og utvikling i Stavanger Øst
Ved etableringen av Næringsforeningen i Stavanger Øst (heretter omtalt som NSØ) i 1982, på
bakgrunn av avvikling av tradisjonell industrinæring, begynte arbeid med å planlegge bruk av
arealer i SØ til nye næringsformål (Urban Sjøfront, 2005). Et samarbeid med kommunen ble
inngått og omfattende planarbeid ble utført. I 1987 forelå en disposisjonsplan for området. En
brosjyre utgitt av kommunen omtaler i samme periode SØ som “Fremtidens bydel!” (ibid.:4).
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Samarbeidet mellom kommunen og NSØ omhandlet blant annet konkrete tiltak for etablering
av et torg og beplantning i gater. I 1990 så man et sterkere politisk engasjement for å revitalisere
næringsområdet Varmen/Lervig (jf. fig. 1), men i planene som forelå ble ikke området ansett
som et sted hvor mennesker skulle bo. Videre forsøk på lokalisering av næring ble vanskelig på
grunn av lave priser på eiendom på Forus, og fordi SØ ble sett på som “forfallent og dårlig
tilgjengelig” (ibid.:4). Etter hvert som Miljøverndepartementet i 1997 la restriksjoner på
frigjøring av landbruksjord på Forus kom SØ i kommunens søkelys i forbindelse med
transformasjonsområder. Videre ble arbeid med strategiplan for revitalisering av området
igangsatt, hvor grunneiere og aktører ble aktivt involvert. Forslag om et finansieringssamarbeid
mellom kommune og næringsaktører i forbindelse med imagebygging ble senere politisk
vedtatt. Videreføring av strategiplanen ble gjennomført med god oppslutning blant grunneiere.
Videre arbeid resulterte etter hvert i lanseringen av “Urban Sjøfront Storhaug - visjon for
sentrumsnær byomforming” som ble lansert i 1999 (ibid.:7). Dette arbeidet førte igjen til
opprettelsen av et samarbeidsprosjekt som i dag kalles Urban Sjøfront AS (heretter omtalt som
US).

4.2 Levekår i Stavanger Øst
I 2014 utga Stavanger kommune en oversikt over levekårene i Stavanger, slik situasjonen var i
2012. Her ble byen inndelt i soner, og det som i denne oppgaven defineres som SØ (postnummer
4014) inngår i sonene Badedammen og Lervig i Storhaug bydel. I undersøkelsen er det
gjennomgående disse områdene som kommer dårligst ut (Stavanger Kommune, 2014).
Nedenfor er samlet statistikk over levekårsindikatorer og deres verdi. Jo høyere rangering, jo
dårligere levekår sammenlignet med andre områder (ibid.). Badedammen er rangert dårligst,
med høyest samlet indeks på 59,3 (ibid.).

Figur 3: Søylediagram over indikatorer og indeksverdi i området “Badedammen” (Skjermdump
Stavanger kommune, 2014)
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Badedammen scorer dårligst på kriminalitet, og spesielt barne- og ungdomskriminalitet
(17,1%). Storhaug bydel har størst andel lavinntektshusholdninger, i tillegg til at de har en høy
andel mottakere av sosialhjelp (ibid.). Det er få barn i bydelen, og høyest er andelen personer i
alderen 25 til 29 år (ibid.). På bakgrunn av dette har Stavanger kommune disse områdene i fokus
med tanke på videre utvikling av byen (Stavanger kommune, 2014 og Birkemo, 2015).

4.3 Prisutvikling på bolig i Stavanger
Grafen under er basert på et tabellsett hentet fra Eiendom Norge (2016), som viser prisutvikling
på bolig i prosent relativt til året før (jf. fig. 4). Dette viser at Stavanger har hatt stor prisøkning
på bolig de siste ti årene fram til 2015, før nedgang mot 2016. Til tross for dette ligger
gjennomsnittsprisen på bolig fortsatt over landsgjennomsnittet. (ibid.). Prisutviklingen på bolig
kan ha mye å si for utviklingen i et område, og hvordan denne prisnedgangen rammer kan
påvirke utviklingen i SØ.

Figur 4: Årlig prisutvikling på bolig i Stavanger 2008-2016 (Eiendom Norge, 2016). Vises i prosent relativt
til året før.

4.4 Kunst- og kulturnæring i Stavanger Øst
Stavanger kommune erkjenner at kultursatsing er viktig for å holde liv i SØ, og særlig for å
bedre levekårene. Samtidig vet de at en positiv næringsutvikling innenfor kulturnæringer er
spesielt sårbar for gentrifisering (Urban Sjøfront AS/ Stavanger kommune 2011). Dette har lagt
grunnlag for å presentere statistikk som viser andel kunst- og kulturnæring representert i
området.
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Figur 5: Andel kulturnæring i bydelene i forhold til annen næringsvirksomhet. (Skjermdump Urban
Sjøfront AS/ Stavanger kommune 2011).

Diagrammet viser fordeling av kulturnæring i forhold til annen næring i bydelene i Stavanger
(jf. fig. 5). Næringer som her går under kulturnæring er blant annet salg, produksjon,
publikasjon, design og distribusjon av blant annet musikk, litteratur, film og tv,
kulturvirksomhet og kunstvirksomhet (ibid.). Annen statistikk viser at det har vært en
betraktelig økning i antall bedrifter de siste 5-6 årene. En stor andel av disse er innen kunst- og
kulturnæring som fra 1980 til 2010 har hatt en økning på ca 35% i SØ (ibid.). Tidligere
forskning på området fokuserer på at Stavanger kommune bruker kultur som en
byutviklingsprosess, og kultur i SØ som imagebygger (Nerlie, 2011). Utformingen av Nytorget
trekkes frem som en viktig kulturakse og inngangsport til SØ.
Statistikk og data presentert over viser SØ som et område i utvikling, hvor det til tross
for utfordringer knyttet til levekår, også skjer vekst innen kunst- og kulturnæringer.
Prisutvikling på bolig i bydelen vil på sin side kunne påvirke innbyggersammensetningen, som
igjen kan ha en effekt på hvilken retning byutviklingen går.
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Utvikling i Stavanger øst i lys av økonomiske, sosiale og
miljømessige interesser
5.1 Stedets historie som tiltrekningskraft og identitetsbygger i et økonomisk
perspektiv
For å belyse hvordan stedets historie henger sammen med utviklingen som har skjedd de siste
årene, skal det under presenteres faktorer som har påvirket bolig- og næringsutvikling i
området. I dette kapittelet presenteres stedsidentitet som en påvirkningskraft i den økonomiske
sfæren. I gamle dager, da hermetikkindustrien var i full effekt, ble deler av SØ på folkemunne
kalt for “Varmen”. Dette var på grunn av varmen fra røyken som kom ut av alle industripipene
i området. Informant 1, fortalte at for 50-60 år siden var det å vokse opp her ensbetydende med
fattigdom og stigma. Han forteller videre at dette inntrykket fortsatt henger igjen i noen kretser.

Figur 6: Utsikt mot Verven med Badedammen til venstre og Svankevika til høyre. Foto: Privat.

Deler av området fremstår i dag som moderne og urbant med store boligkompleks,
renoverte næringsbygg og noen pent opparbeidede grøntområder. Andre deler av området
fremstår slik det var da industrien flyttet ut (jf. fig. 6). Tilgjengeligheten på forlatte
industrilokaler gjør det mulig å etablere en ny bedrift uten for store utgifter knyttet til lokalene.
Næring observert i området er gründerbedrifter, gründerhus, dagligvarebutikker, kontor,
produksjonssteder, kunst- og kulturnæringer samt serveringssteder. Det er et godt forhold
mellom aktørene, blant annet trekkes nettverket Klynga frem som en platform der små bedrifter
blant annet kan utveksle kunnskap og dele på utstyr.
I følge informant 2, er størsteparten av tilflytterne unge, ressurssterke mennesker, som
blir tiltrukket av kunst og kulturtilbudene. Dette ble bekreftet av informant 14 som sa at han
nylig flyttet til SØ fordi “det er her det skjer”. Av flere informanter fokuseres det på at området
skiller seg ut fra andre bydeler næringsmessig, kulturelt og sosialt. Informant 3 sier dette om
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stemningen i SØ: “(...) det er en helt annen type mentalitet, det er litt mer sånn københavn-stil
på hele greia”. Avstanden til sentrum blir trukket frem som et hinder og en fordel. Et hinder
fordi det mangler en naturlig korridor mellom sentrum og SØ, og en fordel fordi stedsidentiteten
styrkes ved at området er segregert fra sentrum.

(...) Det er good-feel (sic) (...) det er veldig drevet av ildsjeler, folk som liksom tror på
konseptene sine (...) det er ikke den identiteten på stedene der [i sentrum].
Informant 3

Det er kjempeviktig at man er forbundet, men hvis Øst prøver å bli som Stavanger
sentrum taper man, da går folk til sentrum. Man må spille på det man har som er
annerledes og det gjør kanskje at man får et veldig mye rikere tilbud.
Informant 4

Figur 7: Tou Scene. Foto: Privat

Arkitekturen gjenspeiler den historiske utviklingen som har funnet sted. Ved at det
fokuseres på restaurering av gamle industribygninger, tar en med seg historien, og dette blir en
bidragsyter for den videre utviklingen. Det gikk igjen hos flere av informantene at bygget de
oppholdt seg i var viktig for dem på den måten at de, uten at de ble spurt om det, fortalte om
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opprinnelsen til bygget og hvilken industri som hadde funnet sted der før. Eksempler på dette
er bygningen til Johannes Læringssenter som tidligere huset en gummifabrikk og Tou Scene
(jf. fig. 7) som var et bryggeri. Restaureringen bærer preg av å være gjort med oppmerksomhet
rundt det å bevare opprinnelig bygningsstruktur.

Det at man bestemmer at Tou Scene skal få fortsette å ha mulighet til å utvikle seg i
denne bygningsmassen (...) at Tou har kunnet opprettholde det litt mer eksotiske, det
mystiske, for noen skumle, for andre (...) et eventyr, gjør at attraktiviteten til området
holdt seg høyt.
Informant 5
Tou Scene med sin rike historie, er den viktigste kunst- og kulturinstitusjonen i SØ, og
beskrives som et landemerke og kjennetegn ved bydelen. Kultur brukes som en
byutviklingsprosess ellers i Stavanger, men er også en viktig del av utviklingen i SØ (Nerlie,
2011). Kunst og kultur blir trukket frem som viktige kjennetegn for bydelen, men også som en
viktig faktor for turisme. I følge flere informanter er fokus på matkultur og musikk noe som
gjør SØ til et vital bydelsområde, og dermed en viktig del av utviklingen. Det er delte meninger
om hvorvidt en styrking av aksen mellom sentrum og SØ vil være positivt for den økonomiske
utviklingen eller om SØ vil tjene mer på å ha litt avstand til sentrum.

Du må tilby noe annet (...) kultur for eksempel, byttemarked (...) bryggeri (...) da gjør
du sentrum mer attraktivt for de som bor i SØ, og omvendt.
Informant 4

(..) Der Pedersgaten krysser Bratteberggata er det et markant skille. (...) all ære til den
som greier å få en sammenhengende [link] der, det er vanskelig. (...) kan ikke Stavanger
Øst bare være Stavanger Øst også lager vi det bra her ute (...) jeg tenker heller å se
andre veien og bygge et senter her ute.
Informant 3
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Den spiselige bydel
Gjennom etablering av spisesteder med innomhus produksjon og fokus på kortreist, gjerne
økologisk, kvalitetsmat ser man at mat er en stor lokal satsing. Informant 6 forteller: “(...) [jeg]
ble nettopp tiltrukket fordi de kalte det en spiselig bydel, at det var et fokus på mat her”. En
gang i året arrangeres en avart av Gladmatfestivalen kalt Den spiselige byfest. Fokuset er
kortreist kvalitetsmat, men det åpnes også opp for at deltakerne kan ta med egen mat og grill i
avslappet stil. Informant 7 fortalte hvordan festivalen raskt er blitt en stor suksess fra 3000
besøkende første året, til 20.000 besøkende i 2015. Prosjekt igangsatt som en del av denne
satsingen er blant annet parsellhager og bikuber i offentlige rom (jf. fig. 8). Dette konseptet kan
knyttes til viktigheten av å bygge opp et kjennetegn til bydelen. Arkitekturen spiller en stor
rolle, men også en bevisst holdning til gjenbruk og kortreist mat er med på å skape en
“miljøvennlig profil”. Sammen med en avslappet og sosial holdning, blir stedets egenart en del
av brandingen (Jonas et. al. 2015).

Figur 8: Honningbakken - parsellhager satt opp på kommunal eiendom av US. Foto: Privat

Samarbeid i en governancestruktur
Urban Sjøfront AS (US) er en non-profit interesseorganisasjon eid av 22 grunneiere og aktører
i SØ. (Urban Sjøfront, 2015). Selskapet fungerer som en samarbeidsplattform, og fasilitator ved
å fungere som et bindeledd til kommunen. Som informant 8 påpeker har de “(...) gjort det lettere
å få satt premissene” for utbygging av bolig i SØ. US fungerer som fasilitator gjennom
assistanse til omregulering av lokaler, ved å sette aktører i kontakt med hverandre og mer
overordnet gjennom helhetlig planlegging av området. Et eksempel på hvordan dette fungerer
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i praksis er hvordan de forholder seg til rekkefølgekrav. Via US er det etablert en avtale mellom
eiendomsutviklere og kommunen som gjør det lettere å forholde seg til den omfattende
prosessen rundt disse. Aksjonærene i US betaler inn et felles beløp som bidrar til jevn fordeling
av disse ekstrautgiftene. Bakgrunnen for avtalen er at rekkefølgekrav oppleves å ramme
tilfeldig og på den måten kan oppleves urettferdig. Dermed blir det en økt trygghet knyttet til
at aktørene vet at de står sammen om kravene. Informant 8 forteller videre om samarbeidet:
“(...) når vi kommer inn [på US-møter] klarer man å ta på den rette hatten også jobber man for
områdets fellesutvikling (…)” Det at utviklerne har et overordnet rammeverk å forholde seg til
som de selv er med på å utarbeide i samarbeid med andre aktører i området kan muligens skape
en trygghet for å satse på langsiktige fremfor kortsiktige planer. Dette kan også komme
innbyggerne til gode ved å sette gode sosiale rammer. Informant 8 trekker fram selskapet som
en viktig faktor for utvikling i SØ. “Uten Urban Sjøfront hadde det ikke vært en utvikling, det
hadde ikke sett sånn ut her som det gjør i dag, det er jeg ganske sikker på”.
Under feltarbeidet ble det klart at US er meget fremtredende i SØ, og gjennom det som
kan sees på som urban entrepreneurialism, legger aktivt til rette for private aktører (Jonas et.al,
2015). De fremstår som å ha en fot med i alt som skjer, noe som blir bekreftet av informant 6
som sa at “(...) det er såpass sterke krefter, særlig med Urban Sjøfront, siden de har ganske god
styring på det som skjer her (…)” samtlige av våre informanter trakk dem også frem som en
positiv drivkraft og tilrettelegger i lokalsamfunnet. Gjennom samarbeidet innad i US og med
kommunen dannes det et samarbeidsnettverk som passer inn i en governance-struktur
(Swyngedouw, 2005; Tønnesen, 2015; Wanvik, 2016). Forholdet blir beskrevet slik:

De siste årene har [US-samarbeidet] vært mest privat (...). US har vært pådriveren,
idéskaperen, den som har olja maskineriet, men kommunen har vært helt avgjørende i
gjennomføringen i og med at de ville være bank for denne finansieringsmodellen. Også
helt avgjørende i behandling av planer, men ikke driveren.
Informant 7

I begynnelsen var det nasjonale midler som gjorde det mulig å utarbeide en visjon for
SØ. Informant 7 forteller at “Vi har hatt veldig glede og nytte av samarbeidet med
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miljøverndepartementet”. Videre påpeker informanten at kommunen først kom på banen
etterhvert som prosjektet var godt i gang. Et strategisk grep fra kommunens side var oppkjøpet
av tomten til Tou Scene i 2009, for å sikre videre drift. I kommuneplanen 2014-2029 beskrives
de som en “bærebjelke i Stavangers kulturpolitikk” (Stavanger kommune, 2015:57). Slik har
kommunen vært en viktig samarbeidspartner strategisk og finansielt, men ikke hatt innvirkning
på det kunstneriske uttrykket. Viktigheten av Tou Scene som en arena for byutvikling kommer
fram gjennom Stavanger kommunes planer (ibid.), samtidig som at de i stor grad har blitt
utviklet og holdt i stand av frivillige. Videre kan informant 7 fortelle at: “Kommunen snakker
seg [nå] inn i en rolle de ikke har hatt (...) det er folka [i SØ] som har drevet det fram. Og i noen
sammenhenger har faktisk kommunen vært et hinder.” Som Amdam og Veggeland (2011)
påpeker kan byråkratiet, fra et privat ståsted, få kommunen til å fremstå som en sinke på grunn
av arbeidsfordeling og tidkrevende prosesser. Kommunen bidrar riktignok med kapital, men
det er US som driver utviklingen.
Næring i 1. etasje
Kommunens satsing på et blandet næring- og boligformål er viktig for utviklingen. Det vanlige
har vært å holde disse separat, mens ønsket i SØ har vært en blandet sentrumsstruktur med
næring i første etasje og bolig over. I følge kommunen er det per dags dato bygget et for høyt
antall bolig i forhold til næring som må rettes opp for å sikre en videre urban utvikling
(Stavanger kommune, 2016). Informant 7 utdyper:

Private aktører har planlagt for mye boliger (...) og kommunen har latt dem slippe
gjennom, men nå [er det] anledning i sentrumsplanen til å korrigere det (...) derfor
åpner nå sentrumsplanen opp for handel i alle førsteetasjer langs noen dedikerte
gater.

Denne problemstillingen blir nevnt av flere informanter, noe som vitner om en bevisst holdning
til bydelen de opererer i. Informant 9 belyser den store andelen bolig på følgende måte:
“Oppskriften på å lage en død bydel er å lage masse boligblokker og ingen tilbud til hva du skal
gjøre der (...)”. Samtidig påpekes det av informant 3 at: “Stavanger Øst er den eneste bydelen
per nå som har den miksen mellom bolig og næring”.
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Boligpriser og gentrifisering
SØ er et område hvor det har skjedd store forandringer når det kommer til boligbygging, noe
som også underbygges av observasjon gjort i felt. Informant 8 fortalte hvordan SØ har vært
attraktivt for boligutviklere på grunn av kort avstand til sentrum og sjøen. Informant 5 kunne
fortelle at nærhet til viktige kulturinstitusjoner ble brukt i markedsføring av boligprosjekt.
Ifølge informant 2 skiller ikke prisnivået på de nye leilighetene seg spesielt ut fra andre deler
av Stavanger, men prisene på de gamle trehusene er noe lavere. Som informant 9 påpeker:

(...) her inne er veldig mye selveid, og da kjøpte lavinntekstmennesker disse boligene i
en periode hvor de ikke kostet noe, også sitter de selv nå og kan fortsette å bo der selv
om verden rundt de blir mer posh.

Informanten refererer her til den eldre trehusbebyggelsen. Ved observasjon ser man at SØ har
en blanding av gamle trehus og moderne leilighetskompleks. Flere av informantene ga inntrykk
av at de var fullt klar over at det skjer en gentrifisering i området, men at de mente at utviklingen
hadde gjort gatene tryggere og at det ga et bedre grunnlag for betalingsdyktige kunder.

Jeg fikk litt sjokk da jeg flyttet hit og begynte å lete etter lokaler, jeg hadde ikke sett for
meg denne sinnsyke gentrifiseringen (...) men jeg trenger jo folk som kan kjøpe
[produktet], det er gjerne ikke punkerne på gatehjørnet, det er de som eier de dyre
leilighetene. Sånn er det bare.
Informant 6
En annen informant (nr. 9) trakk frem at gentrifiseringen presset ut “sine egne” kunstnere og
musikere som hadde vært med å skape kulturen SØ nå er kjent for: “Det er veldig trist at de på
mange måter har jagd ut alle kunstnerne (...) man [har] jo revet, fra 2013 til nå, øvingslokaler
for 150 musikere”. Av samme informant ble det uttrykt bekymring for kommersialisering av
kulturen. Dersom kommersialiseringen fortsatte kan man stå i fare for å miste nærheten til den
opprinnelige stedsidentiteten, det som var tiltrekningen i utgangspunktet. Samtidig ble det
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trukket fram av informant 7 at på grunn av høy andel selveiere ble ikke lokale innbyggere
nødvendigvis direkte presset ut av området fordi de ikke påvirkes av økt leiepris. På bakgrunn
av dette kan det sies at de påvirkes indirekte ved at man får en fremvekst av serveringssteder
og kulturtilbud som er over betalingsevne for noen av beboerne. Som følge av dette kan de føle
seg ekskludert og ikke lenger som en del av lokalsamfunnet. En konflikt oppstår altså mellom
ressurssterke innflyttere (Campbell, 1996) som presser opp boligprisene, og de som blir presset
ut av SØ på grunn av manglende betalingsevne. Som informant 9 sa: “Jeg bruker ikke
Ostehuset, det blir for dyrt for meg (...) for oss som er fattige kulturarbeidere så koster det
plutselig mye penger. Da blir vi pressa andre steder.”

5.2 Sosial likhet og rettferdighet
Levekår
SØ er i dag preget av kontraster og et stort mangfold av mennesker fra ulike nasjonaliteter og
samfunnslag (Stavanger kommune, 2014). Selv med mange tilflyttere og økt næringsaktivitet
de siste årene, skårer SØ fremdeles lavt på levekårsundersøkelsen. Gjennomgående i flere
intervju er lokale aktørers kjennskap til denne undersøkelsen. Riktig nok er detaljkunnskapen
av varierende grad, men det viser at de er kjent med den sosiale tilstanden i området de opererer
i. Informant 3 som er bosatt i området hevdet at bydelen var lite egnet for barnefamilier blant
annet fordi den “ikke [har vært] prioritert fra kommunen sin side [og er] eneste bydel uten
flerbrukshall” Til kontrast opplevde informant 10 at det var et supert område å bo i med barn,
selv om det var vanskelig å få barnehageplass.
Stedsidentitet
Veien fra å være et stigmatisert industriområde med fattige arbeidere til å bli et populært bosted
har vært lang. Mange som vokste opp i østre bydel gjorde som resten av den stavangerske
middelklassen og flyttet til bydeler hvor hus og tomter var større. Etter hvert som den
gjenværende industrien i større grad ble flyttet til Forus lå store deler av SØ brakk. Områdets
omdømme ble heller ikke bedre med årene, men en informant utenfra så potensialet i tomtene
rundt gamle Tou bryggeri:
I utgangspunktet så man potensialet i eiendommen, i bryggeriet (...), siden det var veldig
mange utearealer. Så er det sentrumsnært. Sentrumsområder blir det aldri mer av (...)
går man 10 år tilbake var ikke Stavanger Øst akkurat attraktivt, spesielt for stavanger-
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boere. Jeg som [innflytter] har ikke noe negativt [forhold] til Storhaug eller Stavanger
Øst, jeg så potensialet; at det er sentrumsnært og nært sjøen.
Informant 8
Etter som SØ nå utvikler seg ved bygging av moderne leilighetskompleks med sjøutsikt, flere
parker og et rikt kulturtilbud blir området gradvis mer attraktivt. Stedets egenkarakter med
gamle fabrikklokaler og landemerker som Tou Scene er med på å bygge opp under folks forhold
til stedet. Nye bygg og økt popularitet er med på å endre holdninger og bryte ned gamle stigma.
Territoriene er formet av valgene aktørene tar angående deres eget område og hvordan disse
valgene påvirker stedets formål (Holt-Jensen, 2009). Inntrykket er at området gis en ny stolthet
ved at stedsnavn som i industritiden var forbundet med bråk og fattigdom nå blir aktivt brukt i
branding av området. Informant 11 fortalte at i hans nye boligområde hadde flere pensjonister
som var vokst opp i nærheten nå flyttet tilbake. Disse menneskenes “røtter” er i SØ, men
gjennom livserfaring og avstand vil måten de identifiserer seg med stedet påvirkes (ibid.). Det
kan sees på som en romantisering av fortiden som gjør at eldre i dag er stolte av å ha vokst opp
i denne delen av byen. Til tross for pensjonistenes inntog er det i dag flest unge under 40 år i
SØ (Stavanger kommune, 2014).
Mye av det som kjennetegner SØ i dag er blandingen av moderne leilighetskompleks
og restaurerte fabrikkbygninger. Tendensen er at det stort sett har vært ildsjeler som har stått
for restaurering av gamle bygninger. Å bygge helt nytt er ofte rimeligere enn å restaurere, men
rent gap-et, differansen mellom verdien på eiendom og hva man klarer å forhåndsselge med
dagens boligprissituasjon i Stavanger (Jonas et.al., 2015), gjør at kommersielle aktører i større
grad ser på nye muligheter i gamle bygg. Som informant 8 påpeker: “Før ville vi sprengt
[fabrikken] i filler og bygd den opp igjen, nå ser vi på muligheter for å restaurere den”. Det blir
dermed en forskyvning i konflikten knyttet til eiendommenes verdi og ønsket om å gjenbruke
gamle fabrikker, da både som en materiell ressurs (Campbell, 1996) og som et
identitetsbevarende element (Holt-Jensen, 2009).
Private og offentlige rom
Ser man på sosiale aspekter ved planlegging kan rom i praksis brukes både som tilgang og
segregering (Campbell, 1996). Ved å legge færre leiligheter og mer næringsvirksomhet på
bakkeplan, er hensikten å få mer liv i gatene. På områder med leiligheter i første etasje ble det
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hyppig observert lukkede gardiner, noe som “stengte” byggene fra gatene. Der hvor det var
kontorer kunne man se mennesker, og på serveringssteder var det yrende liv.
I boligområdet Vannkanten var mange leiligheter uten private balkonger, som ga et
førsteinntrykk av at utseende var prioritert over funksjonalitet. Men relativt skjult, i midten av
leilighetskomplekset, lå i stedet et stort rolig fellesområde med benker, grøntområde og
lekeplass for beboere. Dette området var plassert omtrent én etasje over bakkenivå, og ingen
skilt antydet at dette var privat område, men utformingen og tilgangen fra gateplan hintet heller
ikke om fellesområdets eksistens.
Når det kommer til parker i SØ blir de i større grad benyttet som sosiale møteplasser
hvor folk kan ta seg en øl uten å få problemer, noe som ifølge informant 12 “aldri ville skjedd
i sentrum”. Det ble observert at parkene i området var attraktive samlingsplasser. Særlig rundt
lunsjtid var det mange mennesker som spiste og oppholdt seg i disse. Parkene er kreativt
utformet og fremstår som godt vedlikeholdt.

5.3 Miljø og klima
Et gjennomgående tema blant informantene var gjenbruk. Her vil det si å ta i bruk forlatte
fabrikker, pusse dem opp og gi dem nytt liv. Informant 13 fortalte om hvordan de brukte det
originale gulvet til å lage benker til kantinen da de renoverte den gamle fabrikken En annen
informant (nr. 3) forteller at: “Alt er skrudd sammen “på budsjett”. Kjølen er fra den nedlagte
butikken, disken vår er fra [en cafè] i byen, oppvaskmaskinen fikk jeg gratis”.
Gjenbruksmentaliteten var også tilstede hos informant 5:
(...) gjenbruk er veldig viktig for oss. Vi har knapt kjøpt et møbel i vårt liv. Alt dette er
arvet fra andre bedrifter, (...) vi bruker gammelt materiale, lager våre egne møbler (...).
Vi har ikke en uttalt, bevisst, filosofi eller tanke bak det, vi finner det helt naturlig fordi
det er økonomisk, også er det i stil med det som er uttrykket vårt.
En annen informant (nr. 6) forteller hvordan det jobbes for å påvirke miljøet minst mulig.
Råvarene leveres lokalt, de er økologiske og alle deler av produsksjonsoverskuddet blir
benyttet. Produksjonslokalet ligger i deler av en restaurert fabrikk og transportmiddelet som
benyttes til lokal distribuering er sykkel. Dette begrunner informanten i sin egen ideologi og at:
“Folk blir mer og mer opptatt av hva de spiser”.
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Kollektivtransport og klimatiltak
Mangel på kollektivtransporttilbud ble trukket frem av flere informanter som en utfordring og
som et hinder i videre utvikling i området. Det ble observert relativt mye trafikk og mange store
parkeringsplasser i feltområdet. Det var ingen sykkelveier og få sykkelparkeringer. I følge
informant 7 er det i den nye sentrumsplanen økt fokus på sykkel- og gangvei samt
kollektivtransport. Sammenlignet med Københavns Fingerplan (Brüel, 2012), kan det se ut som
at kommunen planlegger kollektivtrafikken i etterkant av en utvikling, istedet for å legge opp
til en byutvikling sammen med kollektivutvikling.
Klimaendringer vil påvirke hvilke utfordinger byer i fremtiden vil kunne stå overfor
(Bulkeley, 2013). I et langtidsperspektiv fokuserer Stavanger kommune hovedsakelig på
flomforebygging som et klimatiltak fordi det antas at det er dette som kan ramme SØ hardest.
Dette underbygges av observasjon hvor det ble lagt merke til flere meter høye bryggekanter.
Informant 8 uttrykker misnøye med sentrumsplanens klimaperspektiv: “(...) [man] kan jo ikke
[la være å] bygge eller ikke benytte sjøfronten i påvente [av] at den skal stige de [neste] 200
årene, det går ikke (...) reguleringsmessig har vi egentlig ikke tilgang til sjøen”.
Det kommer frem at aktører i SØ ønsker å ha en tydelig miljøvennlig profil. Dette er
noe som kommer frem gjennom daglig arbeid for å fremme kortreist, økologisk kvalitetsmat,
og ved tydelig fokus på gjenbruk. Fra et planleggingsperspektiv (Campbell, 1996) er det økt
fokus på fortetning og gangbarhet samt tiltak mot fremtidige klimaendringer.
Ressurskonflikt
SØ er et område hvor handel og verdiskapning, økonomisk vekst og utbytte skjer. Å velge
miljøvennlig er ofte dyrere, og prioriteres derfor når det er økonomisk forsvarlig. Dette kan gi
utslag i at aktører ikke alltid vil velge det mest miljøvennlige produktet av kostnadsgrunner.
Noe som tyder på at økonomien kan sette føring for hvor stor grad de er miljøvennlige. Dette
er interessant med tanke på forholdet mellom økonomisk vekst og bruk av ressurser i henhold
til Campbell (1996). En stor vilje til å velge miljøvennlig identifiseres, men det er økonomien
som setter rammebetingelsene. Samtidig trekkes fokuset på gjenbruk inn som noe som kan
redusere økonomiske kostnader. Gjennom samtaler med informanter ble det også fortalt om
hvordan det stadig fylles ut og bygges boliger lenger ut i havet, noe som også ble observert i
felt (jf. fig. 9 og 10). Dette viser hvordan de økonomiske interessene stadig gjør et større inngrep
i de naturlige ressursene (ibid.).
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Figur 9: Nord-vestlig flyfoto over Breivik (foran i bildet). (Ukjent fotograf, slutten av 1920-årene). Brukt
med tillatelse fra Østkanten Motorbåtforening.

Figur 10: Satellittbilde over Lervig og Breivig. Fra båthavnen nederst til høyre (Breivig) i bildet til innerst
i viken (Lervig) er det utfylt langs sjøkanten. (Norkart, 2013)

Hva driver utviklingen i stavanger øst, og er den bærekraftig?
For å kunne besvare hovedproblemstillingen må underproblemstillingene diskuteres. I lys av
teori og empiri vil vi bruke analysen for å komme frem til hva som driver utviklingen og om
den er bærekraftig.
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6.1 Hvordan påvirker stedets identitet og historie utviklingen av området?
Gjennom analysen har det kommet frem at stedets identitet og historie henger tett sammen.
Gammel arkitektur, kreative aktører, bevisste holdninger til miljø og verdiskapning er til
sammen med å forme stedets identitet. Det typiske bildet av SØ som et “no go”-område før i
tiden, er i dag endret til et hipt og attraktivt område for bosetting og næringsetablering. Det kan
imidlertid være grunn til å sette spørsmålstegn ved om økende tilstrømming av kommersielle
aktører over tid kan endre mye av stedets særpreg og slik gå på bekostning av stedets identitet
og originale uttrykk. Tou Scene omtales som en bauta som ivaretar denne identiteten og
tiltrekker seg kunstnere fra hele verden. I en globaliseringsprosess slik Holt-Jensen (2009)
omtaler det er kanskje utviklingen i SØ en slik prosess som forsterkes av internasjonale
impulser. I dette perspektivet vil det å ta vare på stedets identitet være en kontinuerlig utfordring
der innbyggere og aktører må jobbe sammen. Det lokale initiativet Den spiselige bydel og
arrangementet Den spiselige byfest utvikler og bruker identiteten til området som noe lokalt
forankret med internasjonale impulser gjennom matkultur fra hele verden.
Holdningen til stedet, gjenbruk og miljø kan sees som et genuint ønske om å minske
karbonavtrykk eller som et motiv knyttet til økonomi og branding (Jonas et. al., 2015). I ønsket
om å bevare det genuine samtidig som man har behov for å generere kapital kan US sin rolle
som fasilitator trekkes inn som en strategi for å tiltrekke seg pengesterke “urbanitter” gjennom
urbant entreprenørskap (ibid.). SØ markedsføres som et sted hvor bærekraft, økologiske
produkter og gjenbruk er viktig. Den gamle historien og arkitekturen brukes i en videre
utvikling av merkevaren til området.

6.2 Hvordan påvirker det privat-offentlige samarbeidet utviklingen av
området?
For å kunne belyse private aktørers rolle i utviklingen er det hensiktsmessig å ta for seg hvordan
samarbeidsnettverk legger til rette for, eller begrenser dette. En slik form for samarbeid som vi
ser i US er fremtredende i feltområdet. Omfanget av, og hvem som involveres i
samarbeidsnettverkene, kan spille en rolle for nettverkets demokratiske forankring, samt hvor
effektivt politikk blir implementert og utført. Samarbeidsnettverk etableres på ulike
størrelsesnivåer med ulike omfang og tar opp hvilke demokratiske utfordringer de står overfor
(Tønnesen, 2015). I Tønnesen sin artikkel trekkes det frem et regionalt samarbeid som
involverer tre kommuner og flere andre interessenter. På en mindre skala, som i SØ, kan det
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fremstå som om et horisontalt nettverk med flere interessenter ikke setter en stopper for
implementering og gjennomføring av tiltak. Flere informanter bekrefter dette ved å fremheve
gjennomføringsevne som en av US definerende kvaliteter, noe som tyder på at
samarbeidsnettverket er organisert på en måte som gjør at avgjørelser gjennomføres på en
effektiv måte.
At US består av kapitalsterke grunneiere med økonomiske interesser, gjør at det
imidlertid kan rettes et fokus mot organisasjonens motiver. At kommunen sitter i styret gir en
viss tyngde og tiltro til at valg gjøres til samfunnets beste, men en slik maktfordeling kan ha
organisatoriske mangler som setter demokratiet til side og tar hensyn til private interesser. Det
påstås ikke at det er det som skjer i SØ, men det er legitimt å sette spørsmålstegn ved private
allianser som oppstår i et hvert lokalsamfunn. Kritikk av governance-beyond-the-state tar opp
dette ved å belyse utfordringer rundt hvem som får innpass og hvem som gir innpass i
samarbeidsnettverkene (Swyngedouw, 2005). Medlemmene i US er grunneiere som må bidra
med en gitt sum i året, noe som kan utestenge mindre aktører. Som grunneiere har medlemmene
også egne interesser i SØ. De vil derfor tjene på en positiv branding av området. Mulige
utfordringer et slikt nettverk kan stå overfor er problematikk knyttet til ansvarsforhold,
gjennomsiktige prosesser og legitimitet (ibid.). Samtidig viser deltakelse i US at det er et uttrykt
ønske om å bygge et attraktivt urbant område som gjennom en felles plan og disponering av
midler kan realiseres til fordel for næring og innbyggere samt stimulere til videre vekst.
Gjennom åpne høringer forsøkes det fra US sin side å synliggjøre prosesser ved å aktivisere
lokalbefolkningen i avgjørelser. Utfordringer rundt dette ble belyst av informant 7 som påpekte
at tidligere vellykkede US prosjekter har ført til stor tillit blant innbyggerne, noe som har ført
til passivitet i videre høringsrunder. Man kan stille spørsmål ved validiteten til US som et
samarbeidsnettverk og dets demokratiske forankring. Det er ingen opposisjon fordi det inngås
så mange kompromiss i form av avtaler basert på antatt konsensus (Wanvik, 2016). Det er også
identifisert varierende motivasjon for å være med i US. Fra et genuint ønske om å bedre
området, til mer fokus på egen vinning.
Kommunen var i oppstarten av US ikke aktivt til stede i byomformingsvisjonene i SØ.
De kom på banen først etter at utviklingen begynte å vise tegn til suksess. Det var
Miljøverndepartementet som bevilget penger til prosjektet gjennom “Pilotprosjekt for
byomforming” (Urban Sjøfront, 2005). I lys av tanken om en post-politisk tilstand (Wanvik,
2016) kan kommunens fravær i starten antyde tendenser til et politisk tomrom. Informant 7
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forteller at det var nettopp dette samarbeidet med Miljødepartementet som var avgjørende for
utviklingen.
Mye av utviklingen som har skjedd i Stavanger Øst de siste årene kan er et resultat av
US sitt arbeid for helhetlig byutvikling. I et privat-offentlig samarbeid følger imidlertid også
demokratiske utfordringer. US har stor tillit blant befolkningen, som resulterer i passivitet i
lokalsamfunnet. Dette har vært en medvirkende faktor for effektiv gjennomføring av
byomformingsprosjekt.

6.3 Kan Campbells Planner’s Triangle belyse om utviklingen er bærekraftig?
For at utviklingen skal være bærekraftig må det ifølge Campbell (1996) være en balanse mellom
de økonomiske, miljømessige og sosiale interessene. I SØ ser vi at de økonomiske og sosiale
interessene er rådende. Aktørene er opptatt av gjenbruk og miljø, men lønnsomhet kommer
først. Gjennom revitalisering av byrom og verdistigning på bolig vil også innbyggerne tjene på
en økonomisk utvikling ved at levekår bedres.
Det er et tydelig fokus på miljø gjennom gjenbruk av bygninger og materialer. Som
observert er det hovedsakelig ildsjeler som tar i bruk og restaurerer bygningene, mens utviklere
bygger nytt. På et lokalt plan er gjenbruk med på å redusere klimautslipp, men det trengs også
større miljøsatsinger. I et overordnet klimaperspektiv er det flere ting som kan forbedres, siden
kollektiv- og infrastruktursatsning er på etterslep og det stadig bygges lengre ut i sjøen.
Klimatilpasning vil i SØ innebære tilretteleggelse av havneområdene, men det må også tas
hensyn til sosiale og økonomiske forhold (Bulkeley, 2013). Moderne leilighetskompleks langs
sjølinjen følger kommunens reguleringskrav i henhold til havnivåstigning. Til kontrast vil
området rundt Badedammen, som hovedsakelig består av gammel trehusbebyggelse, og som
kommer dårligst ut i levekårsundersøkelsen, være mer utsatt ved en eventuell havnivåstigning.
Campbell (1996) kritiserer planleggere for å sette diffuse klimamål langt frem i tid. Dette ser vi
igjen i kommunens tohundreårsperpektiv på havnivåstigning. Som informant 8 påpekte regner
man ikke med at bygningene vil stå der i 200 år.
Med tanke på at SØ er et område hvor det har vært storskala utbygging de siste årene er
det påfallende at kollektivtilbud ikke er tatt bedre med fra starten i planleggingsprosessen. I
klima og miljøplan 2010-2025 er ikke SØ engang nevnt (Stavanger kommune, 2010). Det
fremstår som at kommunen gjør klimatilpasning mens de lokale aktørene gjør klimatiltak.
Videre kunne et bedret kollektivtransporttilbud og tilrettelegging for sykkel mellom sentrum og
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SØ bidratt til å korte ned den kognitive avstanden mellom disse. Dette planlegges det for i den
nye kommuneplanen som er på høring (Stavanger kommune, 2016).
Konfliktene som ble identifisert i SØ var eiendomskonflikten ved gentrifisering, og
ressurskonflikten ved stadig utnytting av ressurser i sjøkanten og ved at miljøtiltak gjøres så
lenge det er økonomisk forsvarlig (Campbell, 1996). Det er vanskelig å identifisere en tydelig
utviklingskonflikt siden Campbell bruker eksempler som slumområder og gruve- og
hogstarbeidere, som ikke er relevant i Stavanger. Samtidig kan begrenset tilgang til sjøkanten
som følge av privat utbygging være et eksempel på utviklingskonflikt i området. I forhold til
ressurskonflikten (ibid.) er utbyggere ikke nødvendigvis direkte avhengig av ressursene i havet
for videre drift. Men hvis man ser på areal som en ressurs vil det oppstå en konflikt mellom
miljøhensyn og økonomiske interesser. Utbyggerne er likevel avhengige av reguleringer.
Dersom det fylles for langt ut i sjøen kan områdene som før lå ved vannkanten miste sin
attraktive beliggenhet og dermed forringe stedets verdi. Det er vesentlig å nevne at
miljøaspektet i Campbells Planner’s Triangle (ibid.) fokuserer på naturen og miljøet som
ressurs. Det tas ikke høyde for klimaendringer som vil være en stor utfordring for byer i
fremtiden. De identifiserte konfliktene henger tett sammen, og inngår i flere av hjørnene i
trekanten. Det er derfor utfordrende å se disse som motstridende. De er konflikterende, men er
samtidig avhengige av hverandre.
For å nå en bærekraftig utvikling slik Campbell definerer det, kan US kanskje sees på
som en drivkraft mot en forening av trekantens hjørner i rollen som planleggeren (ibid.). En
som har alle hjørnene i minne, som kan søke etter en balanse. Et spørsmål til ettertanke blir da
om US har ressurser og uavhengighet nok til å spille de forskjellige rollene som megler og som
forkjemper for alle hjørnene.
Det er i SØ identifisert en ujevn vektlegging av miljømessige, sosiale og økonomiske
interesser. Med Campbells (1996) utgangspunkt om lik prioritering mellom hjørnene i trekanten
kan det antydes at dagens utvikling i SØ kanskje ikke når målet om bærekraftig utvikling.
Likevel kan begrepet fungere som et fint utgangspunkt og et mål for videre planlegging. Som
Campbell (ibid.) påpeker er veien til bærekraft lang og må skje gjennom mange små steg som
til sammen vil gjøre en global forskjell. I så måte kan gjenbruksmentaliteten blant lokale aktører
i SØ være en liten brikke i det store puslespillet mot bærekraftig utvikling.
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Konklusjon
I denne oppgaven har vi prøvd å belyse hva som driver utviklingen i SØ og hvorvidt den er
bærekraftig. Det ble gjort ved å se på hvordan de sosiale, økonomiske og miljømessige
aspektene i området påvirker hverandre og hvilke prioriteringer som blir gjort i henhold til
disse. Utgangspunktet for studiet har vært samtaler med lokale næringsdrivende og innbyggere
samt observasjon og deltagelse i det urbane liv. Dette har gitt et innblikk i det som foregår og
en relativt enkel forståelse av de drivende interessene i feltområdet.
Det som har kommet frem er hvordan et privat-offentlig samarbeid fungerer som en
effektiv drivkraft som minsker avstanden mellom aktør og kommune samt sørger for effektivitet
og gjennomføring. Urban entrepreneurialism-strategier med utgangspunkt i stedets identitet og
brand brukes for å stimulere til videre næringsutvikling. Miljø og gjenbruk er viktig for
stedsidentiteten, men styres av økonomiske interesser. Det fremstår som at kommunen gjør
klimatilpasning mens de lokale aktørene gjør klimatiltak. Dette viser at det i stor grad er
økonomiske prioriteringer som setter rammebetingelsene for utviklingen. Det kan derfor ikke
hevdes at det er en likeverdig balanse mellom de sosiale-, miljømessige- og økonomiske
prioriteringene, og utviklingen vil i så måte ikke være bærekraftig slik Campbell (1996) ser det.
Likevel, som Campbell (1996) sier kan begrepet bærekraft fortsatt brukes som et parameter for
utviklingen, og være et felles mål som alle interessenter i SØ jobber mot.
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Vedlegg 1: Tabell over definisjoner
Informant

Definisjon
Begrenset kjennskap

Ungdom A

At det skal være lettest mulig for befolkningen eller mest mulig behagelig å være i
byen.

Ungdom B

Jeg føler at det impliserer at byen former seg etter deg.

Ungdom C

Jeg tenker en smart by er en by som klarer å tilpasse seg dagens teknologi og
samtidig forminsker utslipp

Informant

Bruke smarttelefon, smarte byer er koblinger mellom telefon og oss.

D
Kjennskap på grunn av utdannelse
Informant

Bruke teknologi til å spare miljø og lage mer bærekraftige byer og for å gjøre

E

hverdagen lettere for folkene som bor i byene.

Kjennskap på grunn av interesse
Informant

Som en by som er veldig dynamisk og tilpasset brukerne, den vil naturlig bruke

F

og ta perspektiv fra brukerne. Og vil se hvordan de beveger seg, reiser rundt, lever
livet sitt, for å effektivisere , optimalisere og kanskje det viktigste er at det øker
komforten, reisetid, inn og utslipp og forurensning

Informant

Har ikke landa, mener det er for mange definisjoner. Men for at det skal være

G

smart må det være teknologi.
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Jobber i et selskap som arbeider med smarte byer
Informant

En by som er instrumentert, målere og sensorer som er installert rundt en fysisk

H

infrastruktur hvor det er sammenkoblet.

Jobber med smartprosjekter i Stavanger
Informant I

En smart by er en by som er tilrettelagt på en sånn måte at det er enkelt for
innbyggerne å gjøre enkle og gode valg. Det handler primært ikke om teknologi,

Prosjekt 1.

men at teknologien kan være med å hjelpe oss til å gjøre det enklere.

Informant J Det er en definisjon som er fraværende. Generelt gjeldene at man skal bruke
teknologi der det passer for å skape smarte løsninger for innbyggerne og miljø.
Prosjekt 1.

Informant

Det er mange definisjoner. At det må være en del kriterier på plass, infrastruktur-

K

messig tilrettelagt, gode transportløsninger. Infrastruktur på plass fra før av. Det
som gjør en smart by er at du er i stand til å gjøre urbanisering bærekraftig på en

Prosjekt 1.

slik måte at det skaper et bysamfunn av en høyere kvalitet, både for innbyggerne
og de tingene som skal foregå der. Ingen autoritær definisjon på en smart by,
ingen vil være en dum by.

Informant

I en smart by henger alt sammen med alt. Altså at ting kommuniserer på tvers av

L

siloer.

Prosjekt 2.
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Informant

Smart by er en by som tar utgangspunkt i beboerne i byen og spør seg hvordan

M

disse kan få tryggere og bedre miljøvennlig liv og at man bruker teknologien på
smarte måter for å lykkes med dette.

Prosjekt 3.
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Grønne tak - privatisering av grønne
lunger? En analytisk undersøkelse av
grønne takparkers mulighet til å erstatte
øvrige parkers funksjoner i Stavanger
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Introduksjon
Byplanlegging er en prosess som søker å integrere alle interessene i samfunnet for å forme
byen på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Globale utfordringer som klimaendring,
fortetting og befolkningsvekst krever nytenkning innen byplanlegging. Det må utvikles
bærekraftige byer som er tilpasset og rustet til å møte fremtidige utfordringer.
Med utgangspunkt i Stavanger vil rapporten undersøke hvorvidt takparker kan være et
robust tiltak for å imøtekomme fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte.
Innledningsvis vil rapporten ta for seg ulike fremtidsutfordringer knyttet til
bærekraftig byutvikling, for å danne et bakteppe for videre studie av situasjonen i Stavanger.
Deretter vil problemstillingen bli presentert, etterfulgt av begrepsavklaring og gjennomgang
av parker og grønne taks funksjoner. Videre vil det teoretiske rammeverket presenteres, som
hovedsaklig tar utgangspunkt i interessekonflikter i bærekraftig byutvikling og
forventningsstyring. Vi vil så gjennomgå metodisk fremgangsmåte, etterfulgt av analyse og
diskusjon av primær og sekundærempiri, knyttet opp mot det teoretiske rammeverket og det
statistiske bakteppet presentert innledningsvis.

Bakgrunn
2.1 Fremtidsbyens utfordringer
Urbane problemstillinger blir stadig mer fremtredende i dagens samfunn, da byer er senter for
økonomisk aktivitet og industri. Byer forbruker mellom 60 og 80 prosent av
energiproduksjonen i verden og står for tilnærmet samme andel av de globale
klimagassutslippene (OECD, 2010). Byer er dermed en viktig bidragsyter til de
menneskeskapte klimaendringene.
Verdens befolkning vil trolig nå 10 milliarder innen utgangen av århundret (Borlaug
og Downswell, 2005, s.8). Omtrent halvparten av verdens befolkning bor i dag i urbane
områder, og andelen er ventet å nå 70 prosent innen 2050 (Dæhlen og Ortiz, 2013, s.8). Stadig
fortetting gjør at det oppstår en kamp om arealene i byen, og industrialisering har ført til
menneskeskapte klimaendringer på global skala. Mange av verdens byer ligger i kystnære
strøk, og klimaendringer som havnivåstigning, varmere temperaturer, mer nedbør og
hyppigere forekomst av ekstremvær, kan dermed gjøre stor skade på eiendom og urban
infrastruktur.
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I bærekraftig byplanlegging er det sentralt å inkludere både økonomiske, miljømessige
og sosiale interesser (Campbell, 1996, s.297). Økonomiske interesser kan tolkes som de
kapitalistiske interessene i samfunnet, eksempelvis hvordan næringslivet bruker byen som
marked for sine produkter og tjenester. Sosiale interesser omhandler blant annet helse-,
inkluderings- og integreringsspørsmål, og miljømessige interesser i byutviklingen handler om
forholdet mellom mennesker og natur, og hvordan miljøet blir ivaretatt i
planleggingsprosesser. Disse interessene er ofte motstridende og kan være utfordrende å
forsone på en bærekraftig måte.

2.2 Utfordringer tilknyttet bærekraftig byutvikling i Stavanger
Befolkningsvekst
Stavanger er en av landets tettest befolkede byer (Engelien, 2003), og befolkningsveksten vil
trolig fortsette i fremtiden. Stavanger kommune har utarbeidet tre fremtidsscenarioer for
befolkningsutvikling for perioden 2015-2029 som tydeliggjør konsekvenser av ulike
utviklingsretninger. Fremtidsscenarioene viser til en potensiell negativ, moderat eller høy
befolkningsvekst. Scenarioene tar utgangspunkt i ulike forutsetninger om fruktbarhet og
nettoinnflytting (Stavanger kommune, 2015a, s.2,4).
Figur 1 viser befolkningsveksten i de ulike fremtidsscenarioene. Det fjerde scenarioet
(markert med gult) viser hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås (2014)
befolkningsfremskriving. Figuren viser også den registrerte befolkningsveksten fra 1965 til
2015 (markert med rødt).

Figur 1: Ulike fremtidsscenario for folkevekst i Stavanger (Stavanger kommune, 2015a, s.3).
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Stavangers rådmann anbefaler å ta utgangspunkt i et befolkningsvekstscenario som ligger i
overkant av det for moderat vekst (markert med blått). Dette tilsvarer en årlig vekst på rundt 1
prosent, som er tilsvarende gjennomsnittet for perioden 1965 – 2005. I perioden 2006-2010
opplevde Stavanger historiens største vekst grunnet stor oljeaktivitet og et åpent norsk
arbeidsmarket. De siste årene har veksten sunket grunnet omstillinger i oljesektoren, men
dette forventes å snu (Stavanger kommune, 2015a).
Økt boligbehov
Befolkningsøkningen medfører økt boligbehov, og Bjørnstad og Gran (2014, s.57) har
analysert boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen. De viser at det
totale boligbehovet i Nord-Jæren vil øke med 54.000 boliger innen 2040. Figur 2 viser at
boligbehovet vil være størst for ”aleneboende”, hvor det trengs 22.000 nye boliger innen
2040. Figuren viser også en økning (14.000 boliger) i gruppen ”par uten hjemmeværende
barn”, noe som kan forklares ut fra eldrebølgen Norge vil oppleve. Den store økningen i disse
to gruppene illustrerer økt behov for små boliger og leiligheter, som kan tyde på en fremtidig
ytterligere fortetting av Stavanger sentrum, noe de også legger opp til i kommuneplanen for
2014 til 2029 (Bjørnstad og Gran, 2014, s.58; Stavanger kommune, 2015b). Fortetting handler
om å bygge høyere og tettere uten å omdisponere ubebygd areal (Næss, 2000, s.9-11).

Figur 2: Økning i boligbehov fra 2013-2040 for ulike husholdningstyper (Bjørnstad og Gran, 2014, s.58).

I følge Stavanger kommunes klima- og miljøplan (2010-2025) er det stor kamp om de knappe
arealressursene i byen. I planen står det at en hovedutfordring vil være å “ivareta de grønne
områdene, tilrettelegge dem og gjøre dem tilgjengelige for allmenn bruk uten at
naturkvalitetene ødelegges” (Stavanger kommune, 2010, s.33). De eksisterende grøntarealene
er i en sårbar posisjon, og det er viktig å tydeliggjøre de miljømessige og sosiale effektene
grøntarealer har, sammenlignet med økonomiske interesser som utbygging av nye boliger og
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arbeidsplasser. Dette peker på konflikten mellom ‘den kompakte byen’; fortetting for energiog ressursbesparing, og ‘den grønne byen’; bevaring av grøntområder som biotop, aktivitetsog rekreasjonsområder (Næss, 2000, s.18).
Klimatilpasning
Klimaendringer vil påvirke Stavanger, og klimatilpasning er sentralt i byplanleggingen.
Klimatilpasning innebærer å planlegge for klimaendringer for å begrense potensielle skader
og håndtere konsekvensene av et endret klima. Det omhandler både gradvise endringer, som
havnivåstigning, og ekstreme hendelser som økt ekstremvær (Stavanger kommune, 2010,
s.27).
Figur 3 og 4 viser hvordan nedbørsendringer kan påvirke Stavanger ut ifra to
klimautslippsscenarioer. I scenarioet RCP4.5 (Figur 3) tas det utgangspunkt i en ambisiøs
global klimapolitikk, der klimagasskonsentrasjonen i atmosfæren stabiliseres mot år 2100
med en temperaturøkning på 2.5 grader relativt til perioden 1850-1900. RCP8.5 er et
‘business as usual’-scenario med kontinuerlig økende utslipp og en temperaturøkning på 4
grader innen 2100 (Norsk Klimaservicesenter, 2014a og b).
Figurene illustrerer økning i nedbørsmengde fra 1900 til 2100 i målte verdier (svart
linje) og beregnede verdier (skravert område). Det skraverte området viser spredningen
fremtiden sannsynligvis vil havne innenfor ved hvert av scenarioene. I grafen blir det tydelig
at de faktiske endringene har overskredet selv det høyeste scenarioet beregnet rundt 1970.
Dette kan tyde på at endringene i fremtiden kan bli enda større enn beregnet i disse
scenarioene.
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Figur 3 (venstre): Nedbør for Sør-Vestlandet, RCP4.5, for hele året (Norsk Klimaservicesenter, 2014a).
Figur 4 (høyre): Nedbør for Sør-Vestlandet, RCP8.5, for hele året (Norsk Klimaservicesenter, 2014b).

Problemstilling
For å tilby et godt grønttilbud i en tett befolket by, vil det være interessant å undersøke
mulighetene for å utvide grøntområdene ved å utnytte takareal. Grønne tak kan generelt
defineres som vegetasjon på tak, og det finnes ulike varianter. Rapporten vil hovedsakelig
fokusere på grønne tak som intensive takparker, altså takparker som kan inkludere både
økonomiske, miljømessige og sosiale interesser i byen. Grønne tak har vist seg å ha flere
miljømessige og økonomiske fordeler sammenlignet med vanlige tak. Vi ønsker å undersøke
hvorvidt takparker også kan bidra til bærekraftig byutvikling ved å integrere de sosiale
aspektene i byen.
Vi har formet en hypotese vi ønsker å bekrefte eller avkrefte. Den lyder som følger:
”Takparker kan være et alternativ til parkområder i Stavanger kommune”.

For å undersøke hypotesen bruker vi kvalitative metoder som intervju, observasjon og
fokusgrupper. Vi har valgt å snakke både med parkbrukere i Stavanger, og ulike aktører
innenfor kommune og næringsliv som arbeider med grønne tak. Disse representerer kun en
del av det store bildet, men vi mener de kan være en god indikator på hvilke muligheter og
utfordringer som er knyttet til takparker. Det teoretiske rammeverket består av Campbells
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planleggingstriangel og Quays forventningsstyring, samt Næss’ bærekraftig byutvikling.
Dette utgjør, sammen med den statistiske bakgrunnen, hypotesens kontekstualisering.
Vi har formet to delproblemstillinger for å undersøke hypotesen vår videre:
1. Kan takparker bidra til en bærekraftig byutvikling?
2. Kan takparker erstatte den sosiale funksjonen som parker spiller i dagens
bybilde?
Med delproblemstillingene ønsker vi å se nærmere på de økonomiske, miljømessige og
sosiale aspektene ved takparker, og undersøke hvorvidt en investering i takparker kan føre til
privatisering av grønne lunger i Stavanger sentrum. Forskningsområdet avgrenses til
Stavanger sentrum, da dette området er særlig preget av fortetting.

3.1 Begrepsavklaring
Visse begrepsavklaringer er nødvendige for en videre forståelse av studiet. I
kommuneplanen er grønnstruktur en viktig faktor som er ønskelig å bevare i byen (Stavanger
Kommune, 2015b). Urban grønnstruktur kan defineres som sammenhengende grønne områder
som gjennomtrenger byen (Næss, 2000, s.17). Parker er en del av grønnstrukturen. Begrepet
park begrenses i denne rapporten til alle sentrumsnære grøntområder i Stavanger som
fungerer som sosiale møteplasser. De må være døgnåpne og tilgjengelige for alle.
Hovedfokuset vil være sentrale parker som typisk er parker med plener, benker, blomsterbed,
beplantning, aktivitetsanlegg og kunst (Stavanger Kommune, 2009).
I denne rapporten brukes begrepet takparker, som en type grønt tak. Vi definerer en
takpark som et intensivt grønt tak som kan brukes til lignende formål som en park på
bakkenivå. Vi skiller mellom begrepene takpark og takhage, da en takpark vil være offentlig
og tilgjengelig for alle, i motsetning til en takhage som er et privat eller delvis privat
grøntområde. Rapporten vil bruke begrepet ekstensive grønne tak når det er snakk om kun de
klimatiske og estetiske fordelene ved bruk av slike. Begrepet intensive takparker vil brukes
når de sosiale funksjonene, i form av parkbruk, også inkluderes.
Parkenes funksjon i Stavanger
Hvorvidt det vil være mulig å tilrettelegge for takparker i Stavanger vil avhenge av om
takparker kan oppfylle de samme funksjonene som dagens parker. I Stavangers
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2010-2022, står det at
grøntområdene i byen er en forutsetning for livskvalitet, folkehelse og levekårsforbedringer i
dagens urbane tilværelse (Stavanger Kommune, 2009, s.25). Et sentralt mål i planen er å
utvikle og fordele sosiale møteplasser slik at det blir et tilbud for alle, uansett bosted.
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Det finnes flere parker i Stavanger, med ulik størrelse og funksjoner. De fleste
tradisjonelle parkene ligger i sentrumsnære områder. Kommunedelplanen viser til at alle skal
ha tilgang til en park innenfor 500 meter fra egen bolig (ibid., s.31). Dette understreker
viktigheten av at parkene fordeles over hele byen.
Kommunedelplanen viser også til at parkene bidrar til å tilføre luft og åpne rom i en
tett by, og er viktige sosiale møteplasser. Grønne og vakre omgivelser vil også ha positiv
innvirkning på handel og økonomisk vekst i bykjernen, da flere vil velge å oppholde seg i
byen (Stavanger Kommune, 2009, s.31).
Kommunedelplanen viser altså til at parker bidrar til et bedre miljø, sosial inkludering
og økonomisk vekst, tre aspekt som står sentralt i bærekraftig byutvikling. Spørsmålet blir
dermed hvorvidt grønne takparker kan bidra til å fremme de samme interessene som øvrige
parker.

Hva er grønne tak, og hva kan de brukes til?
Grønne tak er tak som helt eller delvis er dekket av vegetasjon. Takene er ikke et nytt
fenomen, men har eksistert lenge både i form av torvtak for isolering og for å hindre husbrann
i tette byer. De siste tiårene har det derimot blitt forsket mer på grønne tak som verktøy for
klimatilpasning.
Grønne tak har en tydelig klimatilpasningsgevinst. De binder CO2, fanger opp
svevestøv, bidrar til opprettholdelse av biologisk mangfold i byen, og bidrar til
overvannshåndtering ved å fordrøye regnvann og avlaste avløpssystem for å forhindre flom
(Norges Geologiske Undersøkelse, 2016). Takene er også mer isolerende enn andre tak, som
gir både miljømessige og økonomiske gevinster. Forskning viser at grønne tak kan være mer
økonomisk gunstig enn vanlige tak på lang sikt, da de har lenger livssyklus (Getter og Rowe,
2006, s.1278,1279).
Kosareo og Ries (2006) skiller mellom ekstensive og intensive tak ut i fra forskjellige
bruksområder. Ekstensive tak har et tynt lag vekstmedium, og man kan ikke dyrke noe særlig
mat, plante busker eller trær, eller ferdes på slike tak. De egner seg dermed ikke som
takparker og vi har derfor valgt å fokusere på intensive tak i rapporten.
Intensive tak har et tykkere lag vekstmedium. Disse takene kan dermed inneha et
rikere planteliv med busker og trær, som bidrar til byens estetikk. Takene er også mulig å
ferdes på. Dette gjør de intensive takene tyngre enn både vanlige og ekstensive tak, noe som
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fører til at takkonstruksjonen må støttes ytterligere opp. I tillegg krever de mer vedlikehold
enn ekstensive tak (Kosareo og Ries, 2006).

Teoretisk rammeverk
4.1 Bærekraftig byutvikling: grønn, lønnsom og sosialt rettferdig
I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår Felles Framtid, hvor de introduserte
konseptet bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling kan defineres som en utvikling som
skal møte dagens befolknings behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners
muligheter for å dekke sine behov (Newton og Cantarello, 2014, s.6). Konseptet viser til en
utvikling som ivaretar både økonomiske, sosiale og miljømessige aspekt i samfunnet.
Tradisjonelt har utviklingstrenden generelt favorisert økonomisk progresjon, og dermed
fokusert lite på sosial rettferdighet og miljø i planleggingsprosessen. De siste tiårene har det
blitt stadig mer fokus på en tverrfaglig tilnærming til utvikling, for å forme bærekraftige byer
som skal være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer (Campbell, 1996).
Campbell (1996) mener det er sentralt å inkludere både økonomiske, miljømessige og
sosiale aspekt i byplanlegging for å lykkes i å utvikle bærekraftige bysamfunn i et
fremtidsperspektiv. Han argumenterer for at bærekraftig byutvikling er et mål som påvirkes
av ulike interessekonflikter i samfunnet. Campbell illustrerer dette gjennom
”Planleggingstriangelen” (Figur 5).

Figur 5: Planleggingstriangelen (Campbell, 1996, s.298).
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Videre hevder Campbell at det ikke vil være mulig å oppnå et bærekraftig samfunn der
økonomisk progresjon, sosial likhet og miljøvern blir tilstrekkelig tilfredsstilt. Det er uansett
et sentralt mål å tilstrebe, dersom man skal utvikle mest mulig bærekraftige samfunn som tåler
økende fortetting og endret fremtidsklima. For å utvikle bærekraftige byer må man i større
grad kombinere de tre hjørnesteinene i planleggingen, da de er koblet til hverandre. Kun ved å
vedkjenne interessekonfliktene, og ved å finne løsninger som kombinerer de tre aspektene,
mener Campbell (1996) at det er mulig å skape en grønn, økonomisk lønnsom og rettferdig
utvikling av bærekraftige byer.
Næss (2000) legger Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraftig utvikling til
grunn når han sier at et overordnet krav til bærekraftig byutvikling kan være at:

“For at utviklingen av arealbruk, bebyggelsesstruktur og infrastruktur i et område skal
kunne kalles bærekraftig, må den sikre innbyggerne et akseptabelt velferdsnivå som kan
opprettholdes i framtiden, og som ikke er i konflikt med en bærekraftig utvikling for
jorden som helhet” (Næss, 2000, s.5)

Videre vektlegger Næss fem kriterier for bærekraftig byutvikling, hvor fire er spesielt relevant
for takparker. Dette gjelder reduksjon av byens energibruk (isoleringsevne), vern av natur,
landbruk og økosystemer fra omdisponering og inngrep, helsefordelene ved grønne områder,
og et mer lukket kretsløp ved å gjenbruke avfall som overflatevann og kompost.
For å få til en slik bærekraftig byplanlegging, sier Næss at det er nødvendig med
“radikale endringer i forhold til dagens trender” (2000, s.1-4). Slike endringer kan være
utfordrende å få til, da de ulike aspektene i byplanlegging må forsones på en måte som gjør
alle til lags. Campbell (1996) argumenterer for at byplanleggeren kan ta på seg rollen som
"mekler" i interessekonfliktene, og dermed forsone de ulike aspektene. Tønnesen (2014)
mener imidlertid det er viktig å være varsom mot å inngå kompromiss der både økonomiske,
miljømessige og sosiale aspekt blir integrert i byplanleggingen, fordi dette kan føre til
kortsiktige løsninger og prosjekter som ikke er lønnsomt på lang sikt for noen av aspektene.

4.2 Forventningsstyring i byutvikling
For å legge en langsiktig og bærekraftig byplanleggingsstrategi, er det nødvendig å se på
mange mulige fremtidsscenario. Det er dette Quay (2010) omtaler som forventningsstyring
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(anticipatory governance). Dette er et rammeverk for beslutningstaking hvor man vurderer
flere fremtidsscenarioer for å finne de beste løsningene. Strategiene implementeres trinnvis
basert på overvåkning av klimaet. Dette minimerer ressursene som trengs for å adressere
risikoene, og gjør at byer kan planlegge tross usikkerhet rundt fremtidige klimaendringer
(ibid., s.496).
Det er svært usikkert hvilke endringer som vil skje med klimaet, hvordan systemer vil
påvirkes av klimaendringer og hvor suksessfulle vi er til å begrense klimagassutslipp. Det er
derfor viktig å være forberedt og planlegge i henhold til flere ulike scenarioer. Tidligere
praksis har i stor grad vært å planlegge med utgangspunkt i bestemte antakelser. Dette blir et
problem når vi ikke lenger kan forutsi endringer. Man kan i forventningsstyring finne
handlingsalternativer som er robuste nok til å fungere på tvers av ulike fremtidsscenarioer.
Usikkerheten rundt fremtidige klimascenarioer er dermed ikke en barriere for å sette inn tiltak
for klimatilpasning (ibid., s.498,506).
I rapporten har vi valgt å inkludere befolkning som en ekstra faktor i begrepet
forventningsstyring. Befolkningsfremskrivinger har en del av de samme egenskapene som
klimaendringer, da fremtiden er usikker. Det er vanlig å beregne ulike scenario for
befolkningsutvikling (jf. Figur 1), og alternative tiltak kan trolig til dels vurderes på samme
måte som ved klimascenario. I Stavanger er dette spesielt aktuelt, med tanke på usikkerheten
rundt oljeindustriens fremtid og hva dette vil ha å si for sysselsetting og befolkningsutvikling.
Dermed er det nyttig å planlegge ut i fra ulike scenario både når det kommer til klima og
befolkning (jf. Figur 1-4).

4.3 Bærekraftig byutvikling i Stavanger
Stavangers kommuneplan for 2014-2029 bygger på et fundament av bærekraftig utvikling,
definert i tråd med Brundtlandrapporten. Spesielt fokuseres det på delen av
bærekraftsbegrepet som omhandler folkehelse. Gjennomgående for planen er altså den sosiale
delen av bærekraftsbegrepet. Kommuneplanen baserer seg på en folkeutviklingsprognose som
anslår at det etterhvert vil være dobbelt så mange innbyggere innenfor Stavangers areal. Selv
om den forventede veksten på 1,3 prosent som er lagt til grunn i planen ble justert ned til 1
prosent i fjor, er det uansett scenario snakk om befolkningsvekst og fortettingsbehov. Om det
så viser seg at veksten blir svakere enn antatt, er strategien kommunen har lagt desto
viktigere.
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“I en situasjon med svak befolknings- og sysselsettingsvekst, vil behovet for å
konsentrere byveksten til de prioriterte delene av byområdet være svært viktig for å
sikre en attraktiv byutvikling” (Stavanger kommune, 2015b, s.16).

Kommunens strategi innebærer at 70 prosent av boligutbyggingen skal skje ved fortetting,
eksempelvis ved byomforming. Det trekkes frem at “kommunen skal ha en aktiv rolle i
utviklingen av de vedtatte byomformingsområdene, med forpliktende samarbeid med private
aktører” (ibid., s.23).
Samtidig fokuserer Stavanger på å ha en velutviklet grønnstruktur med god
sammenheng. Grønnstrukturen skal blant annet tilrettelegge for sosialt fellesskap og aktivitet,
mulighet for stillhet, le for vind, bidra til fordrøyning av overflatevann, tilby habitat for
planter, dyr og fugler, samt fungere som en buffersone i bebyggelsen. Grønnstrukturen skal
derimot ha lavest mulig driftskostnader (ibid., s.34).

Metode
Vi har valgt å undersøke temaet grønne takparker gjennom en eksplorativ undersøkelse, utført
som feltarbeid i Stavanger 09.-13.mai 2016. Takparker er i liten grad et nåværende fenomen i
Stavanger, og forskningsarbeidet dreide seg derfor om å utforske hvorvidt det kan være mer
aktuelt i fremtiden.
Forskningsmetode kan defineres som en fremgangsmåte bestående av innhenting,
organisering og tolking av informasjon, for å tilegne seg ny kunnskap innenfor et tema
(Larsen, 2007, s.17). Vi har valgt å bruke kvalitative forskningsmetoder, altså ikke-målbare
data, hvor forskeren har mulighet til å styre forskningsprosessen basert på informantenes
respons og dermed få større forståelse for deres holdninger og meninger. Metodene
kjennetegnes ved at forskeren søker å innhente mye informasjon fra et begrenset antall
informanter (Christoffersen og Johannessen, 2012, s.17,49).

5.1 Valg av metode for datainnsamling
Primærdata samlet vi hovedsaklig gjennom fokusgrupper. Dette fordi takparker er en
fremtidsidé, som kan nyte godt av diskusjons- og idemyldringprosessen fokusgrupper kan
føre til. Vi har også brukt semistrukturert intervju, e-postintervju og observasjon for å utvide
perspektivet gjennom flere aspekter.
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Som sekundærdata, informasjon samlet av andre enn oss selv, har vi brukt akademiske
artikler om grønne tak, parker og bærekraftig byutvikling, samt kommuneplan for Stavanger.
Vi har også brukt statistikk for ytterligere kontekstualisering. Vi benytter dermed
metodetriangulering, som er nyttig for å få en bred forståelse av temaet og et godt grunnlag
for drøfting. Testing av ulike metoder gir også innblikk i hvilke metoder som fungerer for ulik
forskning, og er derfor en god erfaring å ha med videre.
Flere former for triangulering har stått sentralt i rapporten. I tillegg til å bruke ulike
metoder, har ulike teorikilder blitt sjekket opp mot hverandre. Dette er viktig for å sikre
arbeidets etterprøvbarhet, noe vi også gjorde i samtale med veileder, samt gjennom
tilbakemelding fra informantene i fokusgruppen (Hay, 2010, s.77).
Informantutvelgelse
I kvalitative undersøkelser er det viktig at informantene har nødvendige forutsetninger for å
formidle innsikt i forskningsspørsmålene (Busch, 2013, s.57). Informantutvelgelsen vår var en
blanding av snøballutvelgelse, kriteriumsutvelgelse, bekvemmelighetsutvelgelse (convenience
sampling) og opportunistisk utvelgelse. Fokuset lå på informanter som enten:

1. arbeider med grønne tak og parker på ulike måter og nivåer i Stavanger, eller
2. er parkbrukere.

For å lære mer om forskningen på grønne tak i Stavangerregionen, valgte vi å intervjue
forskningsleder for prosjektet “Robuste og bærekraftige lokalsamfunn” ved NIBIO, som
forsker på utvikling av ekstensive grønne tak. Det var interessant å undersøke en forskers syn
på muligheten ved å utvikle takparker. Videre foretok vi et e-postintervju med Bergknapp, et
firma som produserer sedumtak tilpasset norsk klima. Vi skulle intervjue lederen for
Bergknapp under feltarbeidet i Stavanger, men dette lot seg ikke gjøre. NIBIO og Bergknapp
ble valgt gjennom snøballutvelgelse, da vi fikk tips om disse fra en gjesteforeleser.
For å få et bredt perspektiv på hvorvidt takparker er gjennomførbart i Stavanger,
valgte vi å arrangere en fokusgruppe med åtte deltakere fra kommune og næringsliv. Fire
kommuneansatte deltok fra ulike avdelinger, henholdsvis park og vei, beredskap og
samfunnssikkerhet, kommuneplanavdelingen og byplanavdelingen. De fire øvrige deltakerne
bestod av to landskapsarkitekter fra konsulent- og rådgivningsfirmaet Asplan Viak, daglig
leder i utbyggerfirmaet Lurabyen, samt en representant fra arkitektfirmaet Eder Biesel.
Deltakerne utgjorde en spennende og aktuell sammensetning av perspektiv og bakgrunner.
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Alle deltakerne hadde arbeidet med grønne tak på en eller annen måte, og var alle sentrale
aktører for å eventuelt kunne få til en realisering av takparker.
Vi vurderte å inkludere en sosialvitenskapelig professor i fokusgruppen for å få et
akademisk perspektiv. Likevel kom vi fram til at vi ønsket å konsentrere gruppen rundt folk
som hadde mer konkrete muligheter for å bidra til realiseringen av takparker.
Informantene i fokusgruppen ble i stor grad valgt gjennom snøballmetoden. Vi ringte
kommunen og ble tipset om aktuelle deltakere, både i kommunen og i næringslivet. Raske søk
på internett ga oss også informasjon om aktører som var sentrale innenfor fagfeltet. Kriteriet
var at de skulle ha arbeid relevant for grønne tak. Av aktørere vi spurte om intervju var de
fleste positive, selv om noen takket nei. Enkelte fordi de ikke følte de var relevante, de tipset
heller om andre aktuelle deltakere. En av de som først nølte, ønsket likevel å være med i
fokusgruppen senere.
Vi valgte også å holde en fokusgruppe for barneskoleelever, for å undersøke hvordan
de brukte parkene i byen og holdningene deres til takparker. I tillegg foretok vi en del
observasjon i parker i Stavanger sentrum, og snakket med ungdom og småbarnsforeldre.
Disse gruppene representerer kun en liten del av parkbrukerne i Stavanger, men de er likevel
blant dem som bruker parkene mest. Det var også interessant å snakke med småbarnsforeldre
fordi de har barn som trolig vil bruke eventuelle takparker i fremtiden.
Ungdom og småbarnsforeldre ble valgt ut etter en blanding av kriterium,
bekvemmelighets- og opportunistisk utvelgelse. I utgangspunktet var planen å arrangere
fokusgrupper på videregående skole og frivilligsentral. Dette lot seg ikke gjøre, fordi skolene
takket nei og potensielle informanter ved frivilligsentralen ikke møtte opp. Derfor benyttet vi
dagene med fint vær til å spørre tilfeldige mennesker i sentrumsparker, ut fra kriteriet om at
de enten var ungdom (russ) eller hadde små barn.
Rapporten søker ikke å generalisere funnene, men derimot å gi nye perspektiv på et
tema som kan få økt oppmerksomhet. Informantutvelgelsen handlet derfor om å inkludere
flere ulike perspektiv, noe vi i stor grad opplever at vi klarte. Vi vet likevel at funnene kunne
vært annerledes med andre informanter.
Fokusgruppe
Bruk av fokusgruppe som metode er en økende populær teknikk, og metoden involverer en
liten gruppe på 6-10 mennesker som diskuterer et tema satt av en forsker (Winchester og
Rofe, 2010, s.9; Cameron, 2010, s.152). Fokusgruppen ledes av en ordstyrer som skal skape
en åpen atmosfære der deltakerne kan diskutere ulike synspunkt. Fokusgruppens formål er

75
ikke å komme frem til en enighet eller løsning på tema (Kvale og Brinkmann, 2010,
s.162,313). Vi valgte å bruke fokusgruppe som metode fordi grønne takparker ikke er en
realitet i dagens bybilde, og det var derfor ønskelig å få til en diskusjon som fostret nye,
kreative ideer. I følge Cameron (2010, s.171) er det interaktive elementet i fokusgrupper
ideelt til å utforske nyanser og kompleksitet i forholdet mellom mennesker og steder, noe som
syntes å være svært nyttig i en eksplorativ undersøkelse av takparkers rolle i bærekraftig
byutvikling.
Ved å velge fokusgruppe kan vi ha gått glipp av dyptgående svar fra de enkelte
informantene. Likevel vurderte vi det slik at vi ville få mer ut av en diskusjon i en gruppe, enn
ved å utføre enkeltintervju. Spørsmål angående tekniske aspekter stilte vi NIBIO og
Bergknapp, da det her var viktigere med dyptgående teorisvar.
5.1.2.1 Fokusgruppe med barneskoleelever
Vi arrangerte en fokusgruppe for barneskoleelever på SFO. Gruppen bestod av fire gutter og
elleve jenter i 4.klasse. Fokusgruppen foregikk som en undervisningstime, der vi først hadde
en dialog om parker, før barna fikk i oppdrag å tegne hvordan de så for seg parker på tak. Vi
valgte å opptre med en ordstyrer og to referenter.
Språket ble forenklet for å gjøre det forståelig for barna. Eksempelvis unngikk vi
begrepet “grønne tak”, og refererte heller til “parker på tak”. Vi så det som nødvendig å
operasjonalisere spørsmålene våre i møte med barna, slik at innholdet ble meningsfullt for
dem (Busch, 2013, s.59).
Innledningsvis definerte vi parkbegrepet sammen med barna, slik at alle hadde lik
forutsetning for tegneoppgaven. Etter en håndfull spørsmål fikk deltakerne tegne i omtrent 40
minutter. De var ivrige, og diskuterte ideer med hverandre. Dette resulterte i at noen tegninger
ble ganske like, mens andre tegnet selvstendig. Ved å gå rundt i klasserommet underveis, fikk
vi innsyn i hva barna tenkte når de tegnet. Dette hjalp oss å tolke tegningene etter
fokusgruppen.
Fokusgruppen ble avsluttet brått da flere av deltakerne skulle hjem. Vi fikk derfor ikke
tid til presentasjon av tegningene, slik planen var. I ettertid så vi dermed at det var lurt å gå
rundt i tegnestunden. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra elevene, de gav uttrykk for at de
syntes aktiviteten hadde vært morsom.
5.1.2.2 Fokusgruppe med kommune og næringsliv
I fokusgruppen med kommune og næringsliv valgte vi også å opptre med en ordstyrer og to
referenter. Referentene hadde hovedansvar for fire deltakere hver, og plasserte seg strategisk
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på hver sin side av bordet for sine informanter. Deltakerne ble nummerert for å gjøre
referatene oversiktlige. Vi brukte lydopptak som reserve.
Ordstyreren startet med introduksjon av tema, fortalte at spørsmålene var åpne og
oppfordret til diskusjon. Deltakerne presenterte seg deretter for gruppen, og fortalte om sitt
forhold til grønne tak. Dette var et bevisst valg for å få i gang praten mellom deltakerne, og
for lettere å koble person og sitat senere i diskusjonen.
Ved første diskusjonsspørsmål lot responsen vente på seg, men etter at ordstyrer
oppfordret en av deltakerne til å ta ordet, fløt diskusjonen lett. Ordstyrer trengte ikke stille
mer enn fire-fem spørsmål den neste timen, da deltakerne var innom de fleste temaene
gjennom diskusjonen. Mange av deltakerne var kritiske til takparker i begynnelsen, da de så
flere utfordringer enn muligheter. Underveis i diskusjonen begynte de likevel å idémyldre
rundt alternative løsninger. Noen av deltakerne så dermed ut til å gå ut av diskusjonen med en
mer positiv holdning til takparker enn tidligere.
I starten av fokusgruppen var det enkelte som pratet mer enn andre, men etterhvert
deltok alle i diskusjonen. Deltakerne viste tegn til ordstyrer når de ville si noe, noe som
forenklet gruppeledelsen. Enkelte deltakere virket som de følte på at de ikke hadde nok
kompetanse på alle felt, og derfor holdt seg noe i bakgrunnen. Dette ble likevel utjevnet når
andre tema ble diskutert. Ordstyreren følte ved et par anledninger at diskusjonen stilnet. Da
ventet hun bevisst et par sekunder før hun tok styringen, og begge gangene var det noen som
tok ordet og kom med flere innspill som utdypet diskusjonen ytterligere.
Mot slutten av fokusgruppen viste ordstyreren frem skolebarnas takparktegninger.
Tegningene så ut til å vekke en iver i deltakerne, og de kom på muligheter de kanskje ikke
hadde tenkt på før.
Ved å bruke fokusgruppe som metode har vi trolig fått flere ideer ut av
intervjuobjektene enn vi hadde gjort med enkeltintervju. Likevel er det en mulighet for at
deltakerne dempet meningene sine i en gruppesituasjon. Dette så eksempelvis ut til å være
tilfelle med enkelte skeptiske holdninger vi oppfattet da vi avtalte intervjuene, men som ikke
ble fremmet like tydelig i fokusgruppen. Det kan også tenkes at enkelte næringslivsaktører
ville vært mer kritiske til kommunen dersom kommunen ikke var tilstede.
Fokusgruppen ble avholdt på kommunehuset. Vi ble tilbudt dette, og syntes det var
praktisk. Siden dette ikke er et nøytralt sted kan det ha påvirket noen av deltakerne, positivt
eller negativt. Likevel oppfattet vi at det ble fremmet ærlige meninger. Tidsrammen for
fokusgruppen ble satt til en time, da dette passet flere av informantene. Dette ble knapt, da vi
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gjerne skulle hatt mer tid til å gå mer i dybden på enkelte tema. Vi fikk likevel gått gjennom
det viktigste, og samlet mye relevant data.
Etter fokusgruppen ønsket noen møtereferat, og andre sa at de satt igjen med nye
ideer. Da vi kom ned i resepsjonen etter møtet sto utbygger og landskapsarkitektene sammen
og snakket engasjert. De så ut til å være inspirert, noe som ga oss en indikasjon på at
fokusgruppen var vellykket.
Senere samme dag sendte vi ut en e-post hvor vi takket for innsatsen. Her spurte vi om
deltakerne hadde noen tilbakemeldinger på møtet eller om det var noe de følte de ikke fikk
sagt. Dette gjorde vi for metodeevaluering og muligens samle ytterligere informasjon. I tillegg
kunne vi se om noen hadde ‘brent inne’ med noe. Responsen lot vente på seg, men vi fikk
positive tilbakemeldinger.
Semistrukturert intervju og e-postintervju
Vi valgte semistrukturert intervju som metode da vi besøkte NIBIO. Intervjuguiden satt vi
opp i pyramidestruktur, med enkle spørsmål innledningsvis, før vi gikk i dybden og stilte mer
utfordrende spørsmål. En semistrukturert intervjuguide skaper rom for at intervjuet kan styres
i ulike retninger, ut i fra hvilke svar man får (Hay, 2010, s.385,387).
Intervjumetoden fungerte godt, og vi fikk gode og utfyllende svar på spørsmålene
våre. Intervjuobjektet tok seg god tid til å snakke med oss, og var svært behjelpelig i form av
å anbefale andre aktuelle intervjukandidater. Intervjuet fant sted utendørs, ved siden av de
grønne forskningstakene, noe som skapte en god og åpen ramme for intervjuet.
Vi skulle også gjennomføre et semistrukturert intervju med Bergknapp, men da det
ikke lot seg gjøre valgte vi heller å sende de viktigste spørsmålene i en e-post. Vi forstod at
dette trolig kunne bety mindre utfyllende svar og mindre mulighet for oppfølgingsspørsmål,
men valgte denne metoden siden vi hadde det meste vi trengte av informasjon om grønne tak
gjennom litteratur og intervju med NIBIO. Dataene vi fikk fra e-postintervjuet var lite
utfyllende, og denne innsamlingsmetoden vil derfor egne seg best om man har konkrete
spørsmål som krever korte svar.
Observasjon
Observasjon brukes når man målrettet ser på verdslige fenomener ved å bruke alle sansene. Vi
har brukt en blanding av ‘observatør som deltaker’ og ‘deltaker som observatør’ i feltarbeidet.
‘Observatør som deltaker’ skjer når forskningssituasjonen blir slik at observatøren deltar i den
sosiale settingen (Hay, 2010, s.381). ‘Deltaker som observatør’ skjer når forskeren deltar i en
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sosial setting, men samtidig holder en kritisk avstand og observerer det som skjer (Hay, 2010,
s.382).
Vi brukte observasjonsmetoden da vi gikk rundt i parker og da vi besøkte det
ekstensive grønne taket på Comfort Hotell for å undersøke hvordan et slikt tak ser ut i byen.
Vi foretok også observasjon hos NIBIO, hvor vi fikk se ulike ekstensive grønne tak.
Parkobservasjonen foregikk ved at vi aktivt brukte parkene selv, men også observerte hvordan
og hva andre brukte parkene til.
Observasjon og spontane fokusgrupper
Ettersom vi ønsker å fokusere på det sosiale aspektet ved innføring av takparker, syntes vi det
var viktig å snakke med ulike grupper mennesker som bruker parkene. Vi valgte å fokusere på
småbarnsforeldre og ungdom, som supplement til fokusgruppen med skolebarna.
Vi møtte en gruppe med fem småbarnsmødre i parken vi fikk snakke med. Siden dette
ble en spontan fokusgruppe kunne vi ikke bruke like lang tid som ønsket. Vi stilte dermed kun
spørsmål om hva de brukte parkene til, hva de syntes om parktilbudet i Stavanger, og hva de
syntes om å legge parker på tak. De fleste deltakerne var utenlandske, noe som kan gi et annet
syn på Stavanger enn en innfødt ville hatt. Deltakerne visste en god del om hva grønne tak
var, og fortalte om flere steder som hadde eller skulle få takhage.
Senere hadde vi en liknende fokusgruppe med to norske mødre. De var ikke fra
Stavanger, men var veldig klar over Stavangers tilbud og mangler. Vi gikk også ut i parkene
og stilte videregåendeelever de samme spørsmålene som småbarnsforeldrene. Vi snakket med
to ulike grupper russ, den ene bestående av fem jenter og den andre bestående av ni deltakere
av begge kjønn.
Selv om fokusgruppene ble spontant utført og var kortere enn ønskelig, fikk vi mye
nyttig informasjon fra en ny vinkling. Vi fikk derimot ikke de dypere diskusjonene, som vi
trolig kunne fått mer av i en lengre fokusgruppe. Om fokusgruppene hadde vært planlagt på
forhånd hadde vi ikke følt at vi trengte oss på, og det hadde vært lettere å stille
oppfølgingsspørsmål og la informantene gå i dybden.

5.2 Metodekvalitet
Valg av metode vil i stor grad ha innvirkning på undersøkelsens kvalitet (Busch, 2013, s.61). I
forskningslitteratur blir begrepene reliabilitet (pålitelighet) og validitet (gyldighet) brukt som
en indikator på hvor god kvaliteten på forskningsprosjektet er (Christoffersen og Johannessen,
2012, s.27).
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Reliabilitet omhandler hvorvidt vi kan stole på de kartlagte dataene (Busch, 2013,
s.62). Forskningsprosjektets reliabilitet avhenger av om resultatene kan reproduseres på andre
tidspunkt av andre forskere (Kvale og Brinkmann, 2010, s.250). Relasjonen mellom forsker
og informant kan påvirke informasjonen som kommer frem (Christoffersen og Johannessen,
2012, s.78). Dette kan være en svakhet ved kvalitative metoder, da informantenes svar
nødvendigvis ikke vil være identiske i ulike intervjusituasjoner. Spørsmålsformuleringen er
svært viktig for å sikre at informanten svarer ærlig og fritt, samtidig som svarene som avgis i
størst mulig grad kan være de samme om det gjøres andre intervju om samme tema (Kvale og
Brinkmann, 2019, s.182). I fokusgruppene og intervjuene søkte vi å sikre god reliabilitet ved å
stille åpne og uladede spørsmål. Likevel brukte vi bevisst ledende spørsmål i noen situasjoner,
for å sikre informantenes troverdighet, samt forsikre egen forståelse av svarene.
Validitet omhandler hvorvidt innsamlet data er gyldige for problemstillingen, altså om
de kan sies å representere fenomenet som studeres (Busch, 2013, s.62). For å sikre validitet
utformet vi en intervjuguide som tok utgangspunkt i delproblemstillingene i studiet. Vi brukte
også oppfølgingsspørsmål for å forsikre oss om at meninger, holdninger og argument fremlagt
av informantene ble oppfattet riktig. Intervjuguidens fleksible struktur la til rette for at
informantene kunne utdype tema de selv oppfattet som relevant. Dette utvidet vårt perspektiv
på problemstillingene. Forskningsprosjektet er også forankret i teori om byutvikling, grønne
tak og parkers funksjoner. Gjennom analyse og diskusjon har vi avdekket tydelige
sammenhenger mellom det teoretiske grunnlaget og innsamlet data, noe Kvale og Brinkmann
(2010, s.253) ser på som vesentlig for vurdering av forskningsprosjektets validitet.
Overførbarhet er også et sentralt begrep som omhandler i hvilken grad
forskningsprosjektets resultat kan overføres til andre populasjoner eller til andre situasjoner
(Busch, 2013, s.62). Kvalitative metoder tar utgangspunkt i et fortolkningsbasert ståsted,
heller enn å avdekke en generaliserbar sannhet. Forskningsmetodene skal tilrettelegge for en
tilfredsstillende undersøkelse av tema, og innsamlet data skal gi bedre innsikt i
forskningsspørsmålet, heller enn å kunne generaliseres (ibid., s.57). Selv om
forskningsprosjektets resultater ikke kan overføres til å representere generelle holdninger til
utvikling og gjennomføring av takparker i Stavanger, vil dataene formidle en innsikt i hva
parkbrukere og byplanleggere/utviklere vektlegger av muligheter og utfordringer.

5.3 Etikk
Vår rolle som forskere og studenter varierte i forhold til intervjusituasjonene. Ovenfor
barneskoleelevene var vi voksne, men ovenfor informantene i fokusgruppen var vi yngre og

80
lavere utdannet. Siden temaet vårt ikke er spesielt sensitivt eller moralsk, er det relativt liten
sjanse for at vi har overført noen avgjørende holdninger på informantene.
I utgangspunktet var vi noe skeptisk til etikken rundt det å intervjue barn, men det
hjalp at det var et lite sensitivt tema, og at det for barna handlet mest om kreativitet.
Som forskere sitter vi med makten til å tolke informasjonen vi får både gjennom
sekundærkilder og primærkilder. Disse tolkningene baseres på vår forforståelse og bakgrunn,
kalt bias (Christoffersen og Johannessen, 2012, s.22; Hay, 2010, s.16). I dette tilfellet har det
trolig påvirket vår tolkning at vi selv er opptatt av klima, miljø og sosial rettferdighet, og
kanskje ikke har nok kunnskap om økonomi til å reelt tolke de økonomiske aspektene. Det er
lett å bli subjektiv, altså å legge egne meninger og holdninger i data, og vi har derfor jobbet
med å legge bort en del forforståelse og prøvd å tolke dataene mer objektivt, selv om dette
ikke er mulig å gjøre fullstendig. Vi har altså vært kontinuerlig opptatt av kritisk tenkning
rundt vår egen rolle (Hay, 2010, s.35).
I følge Busch (2013, s.63) trenger ikke stort engasjement nødvendigvis være negativt,
da det også betyr at en gjerne har høy innsikt i fenomenet som studeres. Dette opplever vi i
stor grad har vært en fordel, da forskningsarbeidet har blitt mer interessant, og egne erfaringer
har vært nyttig i analysen av innsamlet data. Det er likevel viktig å være kritisk til hvorvidt
egne erfaringer er relevante, pålitelige og gyldige (ibid., s.76).

5.4 Anonymitet
Det å sikre russens og mødrenes anonymitet var uproblematisk, da vi aldri visste navnet deres
og de representerer en stor gruppe i Stavanger. Barneskoleelevene ønsket selv å skrive navn
og klasse på tegningene, men de skrev det på baksiden slik at ikke deltakerne i fokusgruppen
skulle se navnene da vi viste tegningene.
Videre i rapporten vil småbarnsforeldre, russ og barneskoleelever refereres til i
generell form, eksempelvis “russ (Intervju, 09.05)”. Det semistrukturerte intervjuet med
forskningslederen i NIBIO refereres til som “NIBIO (Intervju, 10.05)” og e-postintervjuet
med representanten i Bergknapp refereres til som “Bergknapp (Intervju, 13.05)”. Deltakerne i
fokusgruppen er anonymisert som følger:
Stavanger kommune:


Informant A (Kommuneplanavdelingen)



Informant B (Beredskap og samfunnssikkerhet)



Informant C (Park og vei)



Informant D (Byplanavdelingen)
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Næringsliv:


Informant E (Asplan Viak)



Informant F (Asplan Viak)



Informant G (Eder Biesel)



Informant H (Lurabyen)

Analyse og diskusjon
6.1 Kan takparker bidra til en bærekraftig byutvikling?
Ved spørsmål om hva ulike parkbrukere i Stavanger syntes om byens parktilbud, svarte en
russ: ”Hvilket parktilbud?” (Intervju, 12.05). En småbarnsmor svarte at hun syntes det er lite
parker og stor mangel på piknikbord. En annen småbarnsmor viste til at det finnes flere parker
i Stavanger, men at de er relativt små, så folk bruker dem ikke fordi det ser rart ut å sette seg
der og man føler at man sitter på utstilling (Intervju, 09.-11.05).
Ved spørsmål om hva ulike parkbrukere syntes om å innføre takparker, var responsen
svært positiv. En småbarnsmor uttalte at: ”Jo grønnere en by er, jo bedre” (Intervju, 09.05).
En annen småbarnsmor understrekte viktigheten av enkel tilgjengelighet og god informasjon
om hvordan man kan komme seg til parken (Intervju, 09.05). Småbarnsforeldrene var også
enige om at en takpark kunne være mer oversiktlig, med tanke på å passe på barn som leker.
Flere russ viste til at takparker kan bidra til mer privatliv som gjør det innbydende for
parkbrukerne å slå seg ned (Intervju, 09.05). Hardere vindforhold og vanskeligere tilgang til
skygge ble nevnt som negative faktorer fra flere parkbrukere.
Første reaksjon når vi spurte barneskoleelevene hva de syntes om å legge parkene på
tak var: ”Kjempekult!” (Intervju, 11.05). Barna så mange muligheter ved takparker.
Eksempelvis viste de til at det måtte være rekkverk, så man ikke faller ned. Glassgjerde ble
nevnt, for at utsikten skulle opprettholdes. Noen tegnet at folk falt ned fra taket, som
illustrerte viktigheten av god sikkerhet. Andre påpekte viktigheten av at parkene måtte være
åpne for alle.
Uttalelsene fra parkbrukere understreker et ønske om utvidelse av grøntarealene i
byen. Som nevnt innledningsvis i rapporten, viser kommunedelplanen for klima og miljø til
en stor kamp om arealene i Stavanger (Stavanger kommune, 2010, s.33). Kommunen satser på
fortetting av bykjernen, samtidig som de ønsker å ivareta grønnstrukturen. På spørsmål om
hvorvidt takparker kan erstatte øvrige parkers funksjoner i Stavanger, svarte informant E
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(Asplan Viak) at de kan være et positivt supplement, men at de ikke kan erstatte dagens
parker (Fokusgruppe, 12.05).
For å lykkes med å skape en bærekraftig byutvikling kan det dermed argumenteres for
at takparker kan være et positivt tilskudd for å ivareta de miljømessige og sosiale aspektene i
en stadig tettere by.
Avhenger av politisk vilje og økonomi
For å besvare problemstillingen, er det nødvendig å undersøke hvorvidt det er mulig å utvikle
takparker i Stavanger. NIBIO uttalte at det er fullt mulig å lage intensive takparker. Han
påpekte at det er mange flate tak i Stavanger som kan utnyttes, og at intensive tak har tydelige
klimatiske og sosiale fordeler sammenlignet med ekstensive og vanlige tak. ”Det hele
avhenger i bunn og grunn av politisk vilje og økonomi” (NIBIO, intervju, 10.05). NIBIO
trakk også frem viktigheten av at biologi, teknologi og sosiale forhold henger sammen
(Intervju, 10.05).
En investering i takparker kan både generere miljømessige, økonomiske og sosiale
fordeler. Takene vil bedre bymiljøet og samtidig forminske økonomiske kostnader ved
potensielle fremtidige klimaødeleggelser. Et forbedret bymiljø vil også generere positive
sosiale effekter, da takene kan forbedre estetikken i bykjernen og bidra til et mindre forurenset
bymiljø som har positive helseeffekter. Takparker kan også fungere som sosialt inkluderende
oppholdssteder i byen. Dette passer godt inn i tankegangen om en helhetlig og bærekraftig
byplanlegging, som Campbell (1996) omtaler. På lang sikt ser intensive takparker ut til å være
gunstig både økonomisk, miljømessig og sosialt, men innsamlet data tyder på at det er det
økonomiske som hovedsakelig setter begrensninger for implementeringen.
Takparker - økonomisk på lang sikt?
“Vi starter stort sett alltid med det som er kjente løsninger og så bygger vi egentlig
videre på det. Det skal litt til for at vi utforsker de nye tingene, de nye løsningene, de
andre måtene å drifte ting på. Vi har en ganske høy terskel for å gå inn på de tingene”
(Informant A, Kommuneplanavdelingen, intervju, 12.05).
Kanskje er det nettopp dette Stavanger kommune nå trenger å gjøre. Klimaendringene gjør
fremtiden svært usikker (jf. Figur 3 og 4), og kombinert med usikkerheten i
befolkningsutviklingen (jf. Figur 1 og 2), krever byplanleggingen i Stavanger at mange
mulige fremtidsscenarioer tas til hensyn. Forventningsstyring bør altså stå sentralt, og dette
krever innovative tiltak. Det kan se ut til at Stavanger gjør et forsøk på forventningsstyring
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siden de legger frem ulike scenario for befolkningsvekst (jf. Figur 1), men planleggingen tar
likevel utgangspunkt i ett utvalgt scenario.
I Klima- og miljøplanen til Stavanger står det at fremtiden er usikker og må planlegges
deretter, samtidig som de i stor grad ser ut til å ha valgt ut ett klimascenario med litt variasjon
(2010, s.27-29). Planlegging ut ifra ett scenario kan gjøre at tiltak blir iverksatt som ikke
fungerer på lang sikt fordi et annet enn det forventede scenarioet slår inn.
Nedbørsframskrivningene i figur 3 og 4 viser at den faktiske nedbørsøkningen har
vært større enn beregnet. Global temperaturøkning vil fortsette tross kutt i klimagassutslipp og
høyere temperatur gir mer fordampning og mer intens nedbør (Knutti, 2013 og Kolstad,
2015). Derfor kan grafen også i fremtiden fortsette å overgå høyscenarioet. Dette kan gjøre
det viktig for Stavanger kommune å ta ulike scenario inn i planleggingen og finne de tiltakene
som kan fungere uansett. Denne muligheten ser ut til å finnes, siden Stavanger allerede har
fått utarbeidet en rekke klimascenarioer gjennom Vestlandsforskingsprosjektet NORADAPT
(Stavanger kommune, 2010, s.28). Disse scenarioene muliggjør at forventningsstyring kan bli
aktuelt i den neste revideringen av klima- og miljøplanen og bidra til at Stavanger kommune
utforsker nye områder, som informant A (Kommuneplanavdelingen) viser til innledningsvis.
Takpark som robust tiltak i bærekraftig byplanlegging
Mange av informantene pekte på et mangelfult parktilbud i Stavanger (Intervju, 09.-12.05).
Dette tyder på at takparker kan ha potensial til å være et gunstig tiltak i bærekraftig
byutvikling uansett fremtidsscenario, et såkalt ‘robust tiltak’ (Quay, 2010). Takparker kan øke
tilbudet av grøntområder i en tett by, uavhengig av folkevekstscenario. Dermed kan takparker
være et robust sosialt tiltak. Takparker kan i tillegg dempe noen av de negative effektene av
fortetting, som å sørge for områder til lek og rekreasjon, begrense lokal forurensning og
dempe støyen fra mer komprimert transport (Næss, 2000, s.9-11).
Mange av klimafordelene ved fortetting kan være gunstig selv med lav
befolkningsvekst. Dette gjelder eksempelvis å unngå å ta i bruk nye naturområder, mindre
transportbehov, større kollektivmuligheter og mindre ressurser til infrastruktur som vann og
avløp (Næss, 2000, s.9-11). Takparkene kan også bedre overvannshåndteringen uansett
nedbørsscenario ved å spare utgifter til annen infrastruktur for vann og avløp.
I utgangspunktet ser derfor takparker ut til å være en god løsning for å kombinere en
‘tett by’ og en ‘grønn by’ ut i fra et bærekraftig byplanleggingsperspektiv.
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Å planlegge en by med robuste tiltak i form av takparker kan ses på som et radikalt
forslag, spesielt dersom dette vil prioritere miljømessige og sosiale aspekter over de
kortsiktige økonomiske. Kanskje kreves en ny økonomisk tenking for en planlegging som er
langsiktig nok. Slik tenking kan likevel møte problemer da politikere velges for
fireårsperioder, og dermed har en kort planleggingshorisont, noe som kan hemme langsiktige
økonomiske vurderinger.
Implementeringsutfordringer
Informant F (Asplan Viak, fokusgruppe, 12.05) nevnte at en viktig utfordring med takparker
er at vekten overskrider det som er beregnet for vanlige takkonstruksjoner, noe også NIBIO
(Intervju, 10.05) trakk frem. For å legge takparker må det altså gjøres på nybygg som er
beregnet for dette, eller ved å støtte takkonstruksjonen på eksisterende hus ytterligere opp
(Kosareo og Ries, 2006). Informant F (Asplan Viak) understreker at det er mulig, men man
må være villig til å lage sterke nok konstruksjoner. Dette gjør at det kan bli kostbart å anlegge
takparker, og forklarer trolig en del av årsaken til at de er lite utbredt i dag.
En annen utfordring informant E (Asplan Viak) nevnte, dreide seg om skjøtselen av
takparker (Fokusgruppe, 12.05). Informant C (Park og vei) nevnte at et mulig problem kan
ligge i å få opp nødvendig utstyr og verktøy. Hun poengterte at det kan være behov for å finne
nye, innovative løsninger for skjøtsel av takparkene. Det ble videre diskutert hvem som har
ansvaret, hvem skal utføre, hvem skal finansiere og hvordan er det praktisk mulig å
gjennomføre vedlikehold. Informant F (Asplan Viak) mente vedlikehold kunne fungere best i
private takhager, siden visjoner og planer i begynnelsen av byggeprosjekt ofte blir skrelt ned
på vei gjennom det offentlige, fordi det ikke finnes ressurser til å drive vedlikehold. Informant
C (Park og vei) uttalte da: “Vi får ikke penger for å klippe plenen” (Fokusgruppe, 12.05).
Dette kan være en forklaring på hvorfor offentlige takparker kan være problematisk, da det
må finnes midler til å vedlikeholde. “Hvis vi skal klare det, å få takene grønne, ikke bare
gummidekk og kunstige ting, så må vi også få det inn i hodet at grønt, det krever
vedlikehold”, sa informant F (Asplan Viak, fokusgruppe 12.05). Foreløpig kan det se ut til at
denne konflikten kan hindre utbygging av takparker, fordi utbyggerne ikke kan legge opp til
offentlig skjøtsel.
Økonomisk helhetsvurdering
NIBIO mente at helsemessige fordeler vil føre til samfunnsøkonomisk lønnsomhet på lengre
sikt, og dermed kan takparker være lønnsomme dersom alle elementer betraktes, selv om de
er kostbare i øyeblikket (Intervju, 10.05). De økonomiske aspektene som byr på utfordringer i
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etableringen av takparker, kan da trolig ses i et nytt lys dersom man vurderer det i et
langsiktig perspektiv, slik Kosareo og Ries (2006) har gjort. Deres undersøkelser viser at både
ekstensive og intensive tak har en rekke miljømessige fordeler ovenfor tradisjonelle tak.
Analysen inkluderte både økonomiske og miljømessige faktorer, som materialkostnader, tid,
bygningskonstruksjon, levetid, vedlikehold, isolasjon, drenering, utslipp og bruk av energi.
Resultatet tilsa at grønne tak absolutt er å foretrekke i et miljøperspektiv. I tillegg er de
økonomisk lønnsomme, da forventet levetid er minst 25 år, sammenlignet med tradisjonelle
tak med svak eller ingen helning, som angis å vare i 10-15 år. Her er det interessant at
Kosareo og Ries (2006) konkluderer med at intensive tak er fordelaktig, selv med vedlikehold
inkludert som faktor.
En slik helhetsvurdering kan det se ut til å være behov for i Stavanger kommune.
Kommuneplanen legger vekt på at installasjoner i grønnstrukturen skal ha lavest mulig
driftskostnader. Dette kan hindre at intensive tak beregnes til å være økonomisk gunstige,
siden det da er nødvendig å inkludere andre elementer enn det rent utgiftsmessige, slik
Kosareo og Ries (2006) gjør. Det er altså nødvendig med en langsiktig, helhetlig planlegging.
Informant F (Asplan Viak) kritiserte kommunen for å alltid minimere vedlikeholdsutgifter.
Hun mente man må inkludere vedlikehold for å opprettholde biomangfoldet og få en
bærekraftig utvikling (Fokusgruppe 12.05).
Noreng et al. (2012) har også sett på positive og negative sider ved intensive tak i en
rapport fra SINTEF Byggforsk. Miljømessig ser de en utfordring i at grønne tak er svært
vindutsatt, som kan være negativt både for planter og for mennesker. Dette nevnte også flere
av parkbrukerne (intervju, 10.-12.05). Likevel kan vind, sammen med økt solinnstråling, være
positivt ved at takene tørker raskere etter nedbør (Noreng et al., 2012, s.32,34).
Informant C (Park og vei) og NIBIO trakk frem at grønne tak er viktig for
biomangfoldet, men da spesielt med annen vegetasjon enn sedum. For variasjon i
vegetasjonen er det flest muligheter med intensive tak, og takparker kan dermed ses som
viktig for byens biomangfold (Fokusgruppe, 12.05 og intervju, 10.05). Biomangfoldet er
viktig i en bærekraftig kompakt by, slik Næss (2000) trekker frem og Stavangers
kommuneplan vektlegger.
Godt miljø både miljømessig og sosialt vil også være forebyggende for sosiale
problemer. Dermed kan det være økonomisk profitabelt i framtiden, siden det vil føre til
mindre helseutgifter i kommunen på lang sikt.
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Vekstperspektivet i bærekraftsdebatten
Generelt fokuseres det på hvordan ulike elementer kan gi økonomisk gevinst på lang sikt. En
alternativ mulighet er å akseptere tankegangen Næss (2000, s.5) innfører der det viktigste er et
akseptabelt velferdstilbud til innbyggerne, og ikke nødvendigvis økonomisk vekst som har
vært favorisert i den generelle utiklingstrenden (Campbell, 1996). I diskursen om bærekraftig
utvikling debatteres det hvorvidt det er mulig og ønskelig med økonomisk vekst dersom
fokuset er bærekraft. Uten å gå dypere inn i denne diskusjonen, kan vi her trekke inn de
innovative løsningene informant C (Park og vei) nevnte tidligere, og den høye terskelen for å
utforske nye muligheter informant A (Kommuneplanavdelingen) påpekte innledningsvis
(Fokusgruppe, 12.05). Kanskje man må trå over denne terskelen, teste slike innovative
løsninger og våge å gå inn på det Næss (2000) kaller ‘radikale tiltak’. Dette kan dreie seg om
byutviklingstiltak som ikke nødvendigvis er gunstig for økonomisk vekst, men som er sosialt
og miljømessig gunstig, og sikrer innbyggernes velferd. Selv skriver Stavanger kommune
(2009, s.25) om å bedre innbyggernes levekår, noe som trolig kan oppfylles uten for mye
vektlegging av økonomisk vekst.
Byplanleggerens rolle
Det kan oppstå konflikter mellom økonomiske, miljømessige og sosiale aspekt i
byplanlegging. Campbell (1996) påpeker at det ikke vil være mulig å oppfylle alle aspektenes
interesser fullstendig, men at byplanleggeren kan opptre som mekler i interessekonfliktene,
for en mer bærekraftig utvikling. Dette advarer Tønnesen (2014) mot, fordi det å inngå
kompromiss kan gjøre at det på lang sikt ikke lønner seg for noen av aspektene. Kanskje
meklerrollen Campbell omtaler kan handle om å innføre en ny økonomisk tankegang som kan
prioritere sosiale og miljømessige forhold over de kortsiktige økonomiske? Vil alle aspektene
da kunne bli oppfylt i et langsiktig perspektiv, dersom man innfører takparker som
bærekraftig tiltak i planleggingen? De radikale endringene Næss (2000) omtaler blir aktuelle
her, eksempelvis ved å støtte opp om takparker som et robust tiltak for klimatilpasning og
befolkningsvekst.
Det er derimot ikke sikkert takparker er en så radikal endring. Innenfor klimatiltak er
det mange radikale forslag, kanskje spesielt rundt det som går på begrensning av menneskers
forbruk. Sett i lys av dette er kanskje takparker som klimatilpasnings- og fortettingstiltak en
mer overkommelig løsning.
Ifølge denne tankerekken konkluderer vi foreløpig med at det er mange fordeler med
takparker som gjør dem økonomisk gunstige på lang sikt. Dermed kan de sies å være robuste
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tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig byutvikling i Stavanger. Den siste utfordringen
som gjenstår er det sosiale aspektet av bærekraftsbegrepet.

6.2 Kan takparker erstatte den sosiale funksjonen som parker spiller i dagens
bybilde?
Det sosiale aspektet av bærekraftig byutvikling dreier seg ifølge Campbell (1996) om sosial
rettferdighet, og Næss (2000) setter helsefordelene ved grøntområder som et viktig kriterium
for bærekraftig utvikling. Folkehelse er noe som ligger sentralt i hele kommuneplanen til
Stavanger, og flere parkbrukere vi intervjuet, samt NIBIO, trakk frem de helsemessige
fordelene både estetisk og bruksmessig.
“Det grønne skal ikke bare være pynt i byen, det skal ha en funksjon” (NIBIO,
intervju, 10.05). Parkenes sosiale funksjoner kan deles inn i to kategorier; det rent estetiske og
de aktivitetene folk gjør i parken, som begge kan ha innvirkninger på folks helse og
livskvalitet. Informant H (Lurabyen) fortalte at de har bygget en sansehage på taket på et
sykehjem, som hadde terapeutiske virkninger på de demente (Fokusgruppe, 12.05). Dæhlen
og Ortiz (2013) nevnte i en rapport fra Senter for Byøkologi at grøntområders estetikk hadde
positive helsevirkninger på syke. Dermed kan takparker være med på å oppfylle kommunens
målsetninger om å vektlegge folkehelseaspektet i bærekraftig byutvikling.
Parkbrukerne vi intervjuet trakk frem ulike funksjoner ved parkene.
Barneskoleelevene nevnte plass til å leke gjemsel som viktig. En elev kommenterte at ”Det
må være et veldig stort hus” (Intervju, 11.05). Takareal er trolig et utfordrende punkt med
takparker. Også for at folk skal kunne bruke parkerne til å gå tur eller jogge, trengs det store
tak. Samtidig kan fortettingpolitikken vanskeliggjøre store parkarealer på bakken. En ulempe i
forhold til folkehelse er likevel at det ikke er like lett for folk å ta en tur innom parken dersom
den ligger på et tak, noe som i verste fall kan føre til mindre uteaktivitet. På Stavangers mange
regndager, kan takparker føre til et større tiltak å komme seg ut, sammenlignet med parker på
bakken.
Flere småbarnsforeldre ønsket seg flere piknikbord og mer privatliv, og noen russ
nevnte privatliv til å ”chille” og sole seg som en viktig funksjon. Takparker kan tilby mer
privatliv, med mindre innsyn og færre mennesker som oppholder seg i områdene rundt
parken. Informant H (Lurabyen) nevnte at sansehagen gav demente et oppholdssted i
oversiktlige omgivelser (Fokusgruppe, 12.05). Dette kan illustrere hvordan takparker kan
være et tryggere oppholdssted også for barnefamilier, da barna kan leke mer fritt.
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Dæhlen og Ortiz argumenterer for at offentlige takparker både kan brukes til å dyrke
mat og sosiale relasjoner (2013, s.6). Likevel er en fare ved takparker at de kan føre til sosial
ekskludering og økte sosiale skiller i samfunnet, ved mulig begrenset tilgjengelighet.
Takparker - privatisering av grønne lunger?
Som nevnt tidligere skiller vi mellom begrepene takpark og takhage, der en takhage vil være
privat og ikke tilgjengelig for alle. Parkbrukerne uttrykte at parktilbudet i Stavanger er
mangelfullt (Intervju, 09-12.05). Derfor er det viktig å sikre offentlig tilgjengelighet i
takparker for å unngå en fremtidig privatisering av byens grønne lunger.
”Blir det åpningstider? For å komme inn i bygget lissom?” (Russ, intervju, 09.05).
Dette var en av reaksjonene russen kom med da vi spurte hva de syntes om takparker. En
annen russ uttalte at det burde være tydelig informasjon om hvor parken befinner seg og om
det er gratis eller ikke. Dersom takparker skal nyttiggjøres som offentlige parktilbud, er det
viktig at det tydeliggjøres at tilbudet er der for alle, og at det er lett for alle å komme til.
Barneskoleelevene kom med flere løsninger i tegningene sine for sikring av allmenn
tilgjengelighet. Forslagene inkluderte heis, sklier, klatrevegger, trapper, stolheis, og broer
mellom parker på ulike bygg. For å vise at parken var åpen for alle, foreslo en elev: “Man kan
jo bare skrive ‘for alle’ på veggen” (Fokusgruppe, 11.05).

Figur 6: Noen av barneskoleelevenes tegninger
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I kommuneplanens arealdel står det:

For prosjekter/planer med 10 eller flere boliger innenfor senterområdene skal det
settes av minimum 16m² felles/offentlig uteoppholdsareal² pr. boenhet på egen tomt.
Minimum 50 % skal være på bakkenivå” (Stavanger kommune, 2015b, s.84).

Dette kan hindre bygging av oppholdsarealer på tak, men ifølge informant A
(Kommuneplanavdelingen) er den nye sentrumsplanen mer fleksibel når det gjelder
utearealsanleggelse over bakkenivå. Han mente dette kan åpne for flere takparker, men at det
også kan ha en privatiserende effekt, noe de hadde sett i sentrumsplanens
konsekvensutredning (Fokusgruppe, 12.05). En fare kan være at uteareal som legges på tak i
større grad kan bli felles for boenhetene i bygget, men mer ekskluderende for offentligheten.
En barneskoleelev uttalte: “Det som er dumt i dag er at veldig mange lekeplasser bare
er for de som bor der”. Dette viser at ekskludering trolig er et aktuelt problem, som er viktig å
ta hensyn til. Om man legger hager på tak som kun er for beboerne, kan de velge å bruke
takhagene fremfor parker. I tillegg er det, som nevnt, en del kostnader ved å anlegge en
takpark/hage, som kan føre til at de forbeholdes høykostnadsutbygginger. Dette kan føre til at
kun velstående innbyggere har råd til boliger med takhage, som kan undergrave de offentlige
parkenes betydning som sosialt møtepunkt for ulike samfunnsgrupper.

Vedlikeholdsansvar
“Vi er veldig kjappe til å velge at enten er det offentlig, eller så er det privat, men så
er det et eller annet sted i mellom der som vi notorisk ikke utforsker. Jeg tror det godt
kan finnes noen fruktbare løsninger i det landskapet mellom der, som kanskje er
offentlig eid og driftes privat eller en eller annen form for det her, men vi går ikke inn
den døra, og da mister vi noe”(Informant A, Kommuneplanavdelingen, fokusgruppe,
12.05).

Fokusgruppeinformantene så takparker som vanskelig grunnet dyre skjøtselskostnader, noe
kommunen ikke har ressurser til. Informant G (Eder Biesel) nevnte dugnad som en
vedlikeholdsstrategi som erfaringsvis fungerte i hans nabolag. Informant A
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(Kommuneplanavdelingen) mente derimot at man kunne risikere at innbyggerne mistet
engasjementet og at man derfor ikke kunne basere seg på vedlikehold gjennom dugnadsarbeid
(Fokusgruppe, 12.05).
Kan det være mulig å bruke dugnad som vedlikeholdsstrategi i offentlige parker og
dermed unngå de store skjøtselskostnadene? En slik utforsking av dugnad som offentlig-privat
samarbeid kan være et eksempel på innovative, radikale løsninger som kan lede kommunen
mot bærekraftig byutvikling.
Dersom takparkene legges på offentlige bygg vil det være lettere å sikre
tilgjengeligheten. Problemet oppstår om de legges på private bygg, siden takparken da kan
regnes mer som en takhage, til tross for at det i utgangspunktet var tiltenkt som en offentlig
tilgjengelig park. Det vil trolig være lettere for befolkningen å ta i bruk uteareal på bakken.
Psykiske sperrer kan ekskludere utenforstående, dersom takparken oppfattes som privat
eiendom. Om private aktører hovedsaklig er ansvarlig for skjøtselen, gjennom ansatt
vaktmester eller dugnad, kan noen føle mer eierskap til parken enn andre, noe som kan øke de
psykiske sperrene. En fordel med offentlig vedlikehold er derfor at det kan få flere til å føle
seg velkommen i parkene.
Hvorvidt takparker kan erstatte dagens parkers sosiale funksjoner, avhenger av flere
faktorer. Enkelte sosiale funksjoner, som privatliv, soling, utsikt, støyforminskning og
forurensning, kan trolig oppfylles bedre i takparker enn i parker på bakken. Andre funksjoner,
som tilgjengelighet og areal, ser ut til å komplisere takparkers evne til å erstatte øvrige parker.
Tilgjengeligheten kan trolig opprettholdes relativt godt i offentlige takparker på offentlige tak,
men dette er mer tvilsomt dersom takparkene legges på private bygg. Da kan det føre til en
privatisering av grøntarealer som kan være sosialt ekskluderende.

Konklusjon
Takparker kan være et positivt tilskudd i en bærekraftig byutvikling i Stavanger. Gjennom
analysen har vi vist hvordan takparker både kan være sosialt, miljømessig og økonomisk
gunstig på lang sikt, uavhengig av om man vektlegger økonomisk vekst. De kan være robuste
tiltak i en usikker fremtid dersom forventningsstyring integreres i byplanleggingen i
Stavanger. Takparker kan dermed bidra til bærekraftig byutvikling. Utfordringen ligger trolig
spesielt i den rollen byplanleggerne har som mekler i interessekonflikter og hvordan
konfliktene håndteres.
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Sosiale funksjoner som tilgjengelighet og arealstørrelse kompliserer takparkers
mulighet for å erstatte byparker. Likevel kan trolig de fleste sosiale parkfunksjoner oppfylles i
takparker, noen også bedre. Hovedutfordringen ved takparker er ikke anleggelsen, men
vedlikeholdsarbeidet og tilgjengeligheten.
En økning av takparker i Stavanger kan i verste fall føre til en privatisering av grønne
lunger, men i følge kommunen vil ikke dette bli et problem. Der så det ut til å være konsensus
om at grønnstruktur og grønne tak er to adskilte ting, og at grønnstrukturen på bakkenivå skal
opprettholdes uavhengig av takparkers fremtid. Informant E (Asplan Viak) poengterte at
takparkene må være et supplement, de ikke kan erstatte øvrige parkområder. Dette var stort
sett alle våre informanter enige om.
Våre funn kan tyde på at hypotesen “Takparker kan være et alternativ til parkområder
i Stavanger kommune”, delvis kan bekreftes. Takparker kan ikke være en erstatning for de
allerede eksisterende parkene i Stavanger. Likevel kan takparker være et alternativ til å
anlegge nye parkområder på bakkenivå i en stadig tettere by.
Ut ifra våre funn om parkbrukeres misnøye med Stavangers parktilbud, kan takparker
være et positivt tilskudd til byens sosiale miljø. De kan tilføre mer grønt i en by der flere
innbyggere mener parker er mangelvare. Takparker kan dermed erstatte manglende byparker,
og på den måten være et godt alternativ til parkområder i Stavanger kommune.
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Sentrumsutvikling i Stavanger
Henriette Crook & Ida Harms

Innledning
Vi lever i en urban verden der over halvparten av verdens befolkning bor i byer. Tettheten av
mennesker gir muligheter for bedre utnyttelse av energi og ressurser. På denne måten kan vi
redusere vårt biologiske fotavtrykk og skape et bedre miljø. Måten vi planlegger byene og
omgivelsene rundt oss på, er med på hvordan vi forebygger og tilpasser oss klimaendringer.
Byene må gå foran, og planleggerne må tenke nytt og gjøre plass til flere boliger og tettere
bebyggelse, som kan møte den økende befolkningsveksten, og samtidig sikre gode levevilkår
for innbyggerne i byen (Haarstad og Wanvik, 2015).
Stavanger er i dag Norges fjerde største kommune med sine 130 000 innbyggere. Her
har sentrum gjennom tidene spilt en stor historisk rolle, noe vi kan se flere spor av i dag. Byen
har store konjunkturer i befolkningsveksten. Den ekspanderte kraftig da det var et stort marked
for sildefiske, og har senere utviklet seg til å bli en viktig industriby. I flere tiår var det
hermetikkproduksjon i forbindelse med sildefiske som var hovednæringen, men nå er Stavanger
mest av alt kjent for å være Norges olje- og gass hovedstad. Rask befolkningsvekst og
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inntektsøkning resulterte i mangel på en grundig byplanlegging for sentrum. (Store Norske
Leksikon, 2015).
Det er nå over 20 år siden Stavanger fikk sin egen sentrumsplan. Den gangen besto
planen i stor grad av viktig kulturminnebevaring og utvikling av byrom. Nå mener kommunen
at det absolutt er på tide med en ny sentrumsplan som kan ta byen videre. Både etter
retningslinjer fra nasjonale myndigheter, samt egne ønsker er det behov for å lage en plan som
kan gjøre sentrum til et attraktivt bosted og næringssenter. (Store Norske Leksikon, 2015).

1.1

Kommunedelplan for Stavanger Sentrum

De tidligere planene for byrom og vern er ikke glemt, men ved planleggingen av den nye
sentrumsplanen ønsker kommunen å skape det de kaller et trendbrudd for Stavanger sentrums
posisjon i regionen. Etter en lengre periode med sterk vekst utenfor sentrum, ønsker de nå å
vende tilbake og styrke sentrum som regionens viktigste sted for handel, tjenester og kultur
(Kommunedelplan for Stavanger sentrum, s.2). Stavanger formannskap gjorde derfor i 2008
vedtak om revisjon av den tidligere sentrumsplanen og vektla i bestillingen at revisjonen særlig
skulle vurdere mulighetene for nytt utbyggingspotensial, behovene for sentrumsutvidelse og
infrastrukturtiltak (Kommunedelplan for Stavanger sentrum, s.4). I planprogrammet fra 2012
ble

det

fastlagt

at

formålet

var

å

utarbeide

en

kommunedelplan som ville gi nye rammer for utviklingen av Stavanger sentrum. Planarbeidet
skulle ha et strategisk- og langsiktig utviklingsperspektiv og utarbeides i nært samarbeid
mellom offentlige- og private sentrumsaktører. Ut fra den politiske bestillingen og nasjonale,
regionale og kommunale mål for sentrum, har kommunen i dette planforslaget vektlagt mål og
planløsninger som skal gi sentrum økt tyngde i et byutviklingsperspektiv (Kommunedelplan for
Stavanger sentrum, s.4).
«Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter som går foran og viser
fremtiden for den bærekraftige byen» (Kommunedelplan for Stavanger sentrum, s.5).
For å nå hovedmålet må Stavanger sentrum styrkes ved å:


Være et attraktiv tyngdepunkt for handel, arbeidsplasser, boliger og opplevelser.



Sikre fortetting av knutepunkt og bystrukturer.



Være viktigste møteplass for menneskene som bor og hører til byen.



Skape gater, byrom og bygg som gir en gå vennlig by.
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Stolt vise fram og videreutvikle sin historiske identitet som sjøfartsby, industriby og
trehus by.



Være foretrukket reisemål for besøkende til byen og andre destinasjoner.

Kilde: (Kommunedelplan for Stavanger sentrum, s. 5).
Problemstilling
Vi ønsker å undersøke hvordan arbeidet har vært i prosessen med å utvikle
kommunedelplanen for Stavanger sentrum. Gjennom vår forskning ønsket vi å se nærmere på
i hvilken grad planen har inkludert ulike parter som blir berørt. Vi ønsker å belyse om det er
eventuelle motstridende hensyn knyttet til prosessen med å utvikle byen slik det beskrives i
planens målsetting.
I lys av dette bakteppet formuleres følgende overordnet problemstilling for oppgaven:

Hvilke utfordringer møter Stavanger kommune i arbeidet med prosessen av den nye
sentrumsplanen, og kan det identifiseres barrierer for utvikling av et vitalt sentrum?

Teori
I denne delen av oppgaven skal vi presentere det teoretiske rammeverket vi skal bruke for å
analysere våre funn/empiri. Som vårt hovedfokus har vi valgt å se på teori for byutvikling og
byplanlegging. I byutvikling og sentrumsutvikling er det mange faktorer som spiller en rolle.
Vi har derfor også valgt å inkludere teori om blant annet governance som styringsmåte, vi har
valgt å se på hvordan individers holdninger og meninger er med på å forme utviklingen og
hvordan byen til syvende og sist skal være et sted der mennesker har det godt og vil ønske å
oppholde seg.
Den vitale byen
Den vitale byen er et begrep brukt av Jonny Aspen og John Pløger (2015). De har skrevet en
bok som tar opp spørsmål som «Kan man planlegge en vital by?». Her fokuseres det på hvordan
planleggere og byutviklere ser på byen og dens vitale side.
Grovt sett retter Aspen og Pløger (2015) fokuset mot det levende i byen. Menneskene,
tradisjonene, samfunnene og opplevelsene. De peker på det innholdsrike i byene, at det ikke
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kun må fokuseres på flott arkitektur og hva som er «trenden». Noen byer er så opptatt med å
følge andres «suksessoppskrifter» at de dermed mister sin egen identitet og særpreg. Byliv,
byrom og arkitektur er gjensidig konstituerende størrelser. Ofte kan det være fristende å
behandle kun noen sier ved byen, for eksempel fysiske forhold, som om de skulle gjelde for
byen som helhet. Det som er viktig, er å se bylivet som et resultat av komplekse
sammenkoblinger av vitalistiske krefter. De vitalistiske krefter viser seg for eksempel som
hverdagslivets små, situasjonsbestemte hendelser. Et vitalistisk perspektiv kan kaste lys over
hva som er typisk for bylivet og urbaniteten (Aspen og Pløger, 2015).
Innenfor byutvikling er det ofte to tanketradisjoner som er mest framtredende. En
fysisk-romlig tradisjon og en sosio-romlig tradisjon (Aspen og Pløger, 2015 s.24). Den første
blir godt ivaretatt av arkitekter og planleggere. Her vektlegger man spørsmål om styring av
byutvikling og byvekst, og regulering av byens arealbruk. Den sosio-romlige tanketradisjonen
legger vekt på hvordan samfunnets krefter og strukturer kommer til uttrykk som bymessige
livsformer som blant annet tenke og handlingsmåter.
Georg Simmel, en tysk filosof og sosiolog, betrakter vitalismen som et sett av virkninger
og effekter ved byens og bylivets mange møter og utvekslinger (Aspen og Pløger, 2015, s.31).
Innenfor dagens byutvikling er det for tiden økende oppmerksomhet på de offentlige rommenes
estetiske og affektive kvaliteter. Kunstbegivenheter, musikkfestivaler og kulturelle
arrangement er eksempler på virkemidler som blir brukt for å skape liv og røre i byens rom.
Tanken er at attraktive byrom tilfører bylivet nye kvaliteter.
Man kan se en klar tendens til at man i mange byer kaster seg over internasjonale trender
ved å kopiere suksessmodeller fra andre steder. Faren ved dens slags strategier er at man i byer
over store deler av verden satser på mange av de samme strategiene og virkemidlene, og dermed
risikerer å miste mye av sin egenart. Byens egne vitale krefter og ressurser, byens særpreg, blir
med det lett neglisjert og oversett. Det blir et paradoks at denne type utvikling har fått sitt navn
kreativ utvikling (Aspen og Pløger, 2015, s.41).
Fysisk planlegging og tradisjonell samordnet planlegging
Når en by skal utformes er det flere måter å gå frem. Vi har her valgt å fokusere på den
«vanligste» og eldste tradisjonen for byplanlegging, nemlig den fysiske planleggingen. Den
fysiske planleggingen har vokst frem til to grener. En prosjektbasert fysisk planlegging og den
tradisjonelle samordnede planleggingen (Amdam og Veggeland, 2011, s.60). Begge er
forankret i samme tanke, men makt og styringen ligger i forskjellige hender.
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Fysiske prosjektplaner kan være både store og små, fra et enkelt bygg til omfattende
bydeler. Det typiske ved en slik planlegging er at det er bestemte interesser som er pådriverene
for en forandringen. Interessene kan være private så vel som offentlige og det er ofte
partnerskap mellom private og offentlige aktører. Problemer ved at det er mange aktører i
nettverkene løses ved at forpliktende partnerskap dannes. Nettverkene styres dermed på
grunnlag av avtaler og kontrakter, det vil si at det blir governance som styringsform.
Governance i dette tilfellet betyr flat og bred styringsstruktur. Fysisk prosjektplanlegging betyr
at styringen av utviklingen blir til av aktører i et nettverk (Amdam og Veggeland, 2011, s.57).
Prosjektplanens visjoner og mål er som regel veldig konkrete og er knyttet til helt
bestemte forandringer som interessegruppen ønsker å gjennomføre. Utviklingsarbeidet til
prosjektene blir ofte utviklet i det skjulte, med alliansebygging, interesseavklaring og til dels
uformell detaljplanlegging, slik at når prosjektene blir offentlige, virker de «fastlåst». Faktorer
som lovgivning, saksbehandling, medvirkning og politisk beslutning blir sett på som hindringer
for å nå ønsket mål. Prosjektene kan ofte være kontroversielle og risikofylte med store sosiale
konsekvenser. (Amdam og Veggeland, 2011, s.59).
Tradisjonell samordnet fysisk planlegging er på den andre siden drevet fram av
lovverket som pålegger kommunene å utarbeide planer for arealbruken. Initiativet er offentlig
og har som formål å sikre allmenne interesser, prioritere arealbruk og å sikre gode
kommunikasjonslinjer. Interessene er i utgangspunktet skjulte, men de er ofte mange og
konfliktfylte, noe som gjør at det for eksempel kan ta lang tid å utarbeide og vedta samordnede
byplaner. Mens den fysiske prosjektleggingen er «positiv», som vil si at den konkret beskriver
forandring, er den samordnede planleggingen som regel «negativ». Det vil si at den vektlegger
blant annet bevaring, vern, kanalisering og forbud (Amdam og Veggeland, 2011, s.60).
Den tradisjonelle samordnede fysiske planleggingen var i ferd med å tape for den
fysiske prosjektplanleggingen fordi den tradisjonelle er kostbar, og skaper ikke like mye
aktivitet og inntekt. Teoretikere introdusert dermed nye perspektiv til den tradisjonelle
planleggingen. Blant annet ble det introdusert begrep som politikkanalyse. Det gikk ut på at
man måtte stille krav til beslutningsprosessene. Mål må klarlegges og midler, alternative
løsninger og deres konsekvenser måtte legges til grunn før man kunne starte arbeidet med
planleggingen (Amdam og Veggeland, 2011, s.61).
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Nasjonal planlegging
For at en arealplan skal kunne bli vedtatt og satt ut i funksjon, forutsettes det at flere krefter fra
ulik hold trekker i samme retning. Først og fremst legger staten frem generelle retningslinjer,
bestemmelser og forventinger til regional og kommunal planlegging. I 2015 var disse
forventingene blant annet knyttet til tre hovedtema: Gode og effektive planprosesser,
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
(Regjeringen, 2015). Formålet med disse forventingene er å vise til mål og oppgaver som
regjeringen mener er viktige. Regjeringen (2015) oppfordrer kommunene til å legge vekt på
disse områdene i sin planlegging.
En kommunedelplan er en overordnet plan for arealbruk i en avgrenset del av
kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for det mer detaljerte planarbeidet som må
på plass senere i prosessen. Næringslivet, frivillige organisasjoner og andre privatpersoner er
svært viktige brikker i arbeidet, og en åpen planprosess der alle inviteres med vil bidra til å
skape et felles grunnlag og det vil gi bedre forutsetninger for samarbeid. (Regjeringen, 2015)
Demokratisk forankring
I byplanlegging understreker samfunnsvitere at styringsnettverk har en sentrale rolle. Tønnesen
(2014) viser i sin artikkel til en diskusjon der temaet omhandler det demokratiske aspektet ved
styringsnettverk, ofte referert til som «demokratisk forankring». Hvis nettverkene skal bli sett
på som legitime løsninger, er det ikke bare effektiviteten som må tas i betraktning, men også
deres demokratiske side.
Besluttende makt er ikke bare delt mellom kommuner og statlige etater, men også
mellom andre offentlige og private aktører. Et eksempel der dette kommer spesielt tydelig frem
er ved reguleringer av parkeringsplasser, der mange parter kontrollerer gatene,
parkeringsplasser og parkeringshus berører. Dette er en utfordring for koordineringen, men
også til hvordan de forskjellige interessene til aktørene skal håndteres. Styringsnettverk kan
derfor ses som svar på at samfunn blir mer komplisert og fragmentert.
I følge Tønnesen kan det identifiseres tre relasjoner mellom demokratisk forankring og
nettverkseffektivitet.
1. Det kan være at det ikke er noe forhold mellom dem i det hele tatt, som betyr at måten
styringsnettverket er demokratisk forankret ikke har noen innflytelse på effektiviteten.
2. Det kan være at den demokratiske forankringen og effektiviteten utfyller hverandre.
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Begreper som samarbeid og interaktiv ledelse har blitt brukt for å beskrive disse
tilnærmingene.
3. Det kan bli gjort en avveining mellom demokratisk forankring og nettverkets
effektivitet. Et potensielt tap i effektiviteten blir da funnet akseptabelt på grunn av den
udemokratiske karakteren ved lukkede, klubb-lignende nettverk. Fra et normativt
perspektiv er den langsomme fremgangen av samarbeidstilnærminger legitimert.

Styringsnettverk kan være lukket, rettet mot en bestemt og begrenset problemstilling, eller mer
åpne og adressere bredere spørsmål om byutvikling. For å evaluere den demokratiske
forankring av nettverk, bruker Tønnesen (2014) to analytiske kategorier: involvering av
interessenter og politisk engasjement. Involvering av interessenter viser til hvordan
styringsnettverkene tar hensyn og inkluderer grupper og organisasjoner som representerer
aktører som blir påvirket av aktivitetene. Politisk involvering viser til politisk kontroll over
nettverkene og deres utførelser. Når makten blir gitt til nettverket for utviklingen, mister
politikerne kontroll over muligheten for direkte styring. Det blir da behov for mer indirekte
måter å kontrollere nettverkene på. Ved å ha folkevalgte politikere som har styring på
styringsnettverket, blir den demokratiske forankringen forsterket (Tønnesen, 2014).

Planleggerens rolle
Scott Campbell (1996) diskuterer i sin artikkel «Green cities, growing cities, just cities?»
byplanleggerens rolle og motsetningene ved bærekraftig utvikling. I følge Campbell, er
planleggerens rolle å forsøke og forsone de tre motstridende interessene. Å få økonomien til å
vokse, fordele veksten rettferdig og samtidig ta vare på økosystemet/naturmiljøet.
Planleggeren må arbeide innenfor en spenning generert mellom de tre nevnte fundamentale
målene. Han forklarer i det han kaller "planleggerens trekant" (Campbell, 1996) som vist i
Figur 11. Mellom de tre fundamentale målene, finner vi de tre tilhørende konflikter.
Dette er Eiendomskonflikten (Property conflict) som går på retten til å eie land vs.
Statlige inngrep eller sonering, Ressurskonflikten (Resource conflict) som handler om hvordan
næringer kjemper mot regulering av naturlige ressurser de bruker, samtidig som de er
avhengig av statlige reguleringer for å sikre videre drift i fremtiden, og utviklingskonflikten
(Development conflict), som er hvordan forbedre sosial likhet samtidig som man beskytter
miljøet.
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Figur 11. Campbells trekant av motstridende mål for planlegging, og de tre
tilhørende konflikter (Campbell 1996, s.298).

Planleggere vil dra nytte av både å integrere sosiale teori med miljøtenkning, ved å kombinere
sine materielle ferdigheter med teknikker for løsning av samfunnskonflikter og for å
konfrontere økonomisk og miljømessig urettferdighet (Campbell, 1996).
Selv med den økende aksepten for bærekraftig utvikling, vil ikke alltid planleggeren
være i stand til å representere og balansere sosiale, økonomiske og miljømessige interesser på
egenhånd. Profesjonelle sympatier, ferdigheter og byråkratiet av yrket er for begrensende til å
tillate det. Planleggere må bestemme om ønsket er å forbli utenfor konflikten og fungere som
mekler, eller hoppe inn i maktkampen og fremme sine egne visjoner. Begge planleggeratferder
er nødvendig.
I følge Campbell (1996) er rollen som planlegger videre å engasjere den aktuelle
utfordringen rundt bærekraftig utvikling med en dobbel, strategi: (1) for å håndtere og løse
konflikter; og (2) for å fremme kreative tekniske, arkitektoniske og institusjonelle løsninger.
Planleggeren må redefinere konfliktens språk ved å hjelpe økonomer, sosionomer og
miljøvernere til å forstå hverandre, men samtidig la politikere bestemme (avstemming, valg).
Planleggeren må både forhandle om prosedyrene for konflikt og fremme en saklig visjon om
bærekraftig utvikling (Campbell 1996, s.303).
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Sosial tilvenning til forandring
Behovet for klimavennlige løsninger er større enn noen gang, og tilpasning til klima har blitt et
anerkjent behov verden over (Adger mfl, 2009). Begrensinger for tilpasning er tradisjonelt
knyttet til uforanderlige faktorer innenfor blant annet økonomiske og teknologiske områder
(Adger mfl. 2009).
I artikkelen til Adger mfl. (2009) hevder derimot forfatterne at begrensinger for tilpasning
også kan finnes i samfunnet gjennom usikkerhet rundt etikk, kunnskap og holdninger til risiko
og kultur. Gjennom innsikt fra ulike forskning grener, som blant annet historie, sosiologi og
psykologi, samt økonomisk og politisk vitenskap har de kommet frem til fire forslag om hvor
grensene

for

tilpasning

oppstår.

De

fire

forslagene

er

at:

1. Etiske verdier og ulike verdisyn kan hindre aktører i å ville tilpasse seg endringene,
2. Ulikt kunnskapsgrunnlag på tvers av sosiale kulturer og sub-kulturer kan være med på
å forhindre tilpasning,
3. Risiko knyttet til faktorer som vaner, sosial status og alder kan bidra som hindringer for
tilpasning og
4. Faktorer knyttet til tap av uerstattelig steder og kulturelle faktorer kan bidra til at noen
ikke vil tilpasse seg endringer i frykt av tap.

Adger mfl. (2009) konkluderer med at de nevnte faktorene konstruerer samfunnsmessige
grenser for tilpasning, men at disse grensene er mulig å forandre. Tilpasning til klimavennlige
tiltak varierer fra samfunn til samfunn avhengig av deres etiske standpunkt, vektleggingen av
vitenskapelige prognoser, risikooppfatninger i samfunnet, og i hvilken grad steder og kulturer
blir verdsatt (Adger mfl, 2009).

Metode
Valg av forskningsdesign
Valg av tema og problemstilling har vært på bakgrunn av vår interesse for byplanlegging og et
ønske om å få et innblikk i i prosessen bak dette. Vår interesse for temaet har vært svært
motiverende under arbeidet med oppgaven, og vi håper også det kan være interessant for andre
å lese.
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I løpet av feltkurset i Stavanger, samlet vi inn empiri for å forsøke å besvare vår
problemstilling. Forskningen har benyttet et intensivt forskningsdesign og kvalitativ
datainnsamling. Ved bruk av intervju som metode har vi inkludert et fåtall kilder, og gått i
dybden hos intervjuobjektene. Totalt har vi hatt 9 informanter, og en fokusgruppe. Intervjuene
varte i gjennomsnitt én time hver. Intervjuene har vært semi-strukturerte hvor en intervjuguide
ble laget på forhånd, men ble oppdatert underveis og tilpasset de ulike intervjuene. Dataene vi
har samlet inn har vært på et tidsperspektiv på fem dager.
Valg av metoder for datainnsamling
Vi har foretatt individuelle intervju for å samle inn de kvalitative dataene. Fordelen med denne
metoden er at forsker får møte informanten personlig og bidrar til bedre kommunikasjon. Et av
intervjuene ble tatt over telefon, da personen ikke hadde mulighet til å treffe oss. I et individuelt
intervju er det lettere å stille oppfølgingsspørsmål, og på denne måten fungerte semi-strukturert
intervju bra. Denne metoden var relevant i denne prosessen da noen spørsmål til tider kan være
er utfordrende å svare på. Vi opplevde at de fleste av informantene var ivrige etter å snakke om
temaet, og noen åpnet seg mer enn andre.
Vi intervjuet representanter fra både kommunen og næringslivet, der noen var direkte
involvert i planprosessene, mens andre var på andre var påvirket på andre. Fokusgruppen bestod
av 5 elever fra elevrådet fra en sentrumsnær videregående skole, hvor alle var over 18 år. På
denne måten ønsket vi å skape debatt rundt sentrumsutvikling og hva sentrum betyr for dem,
for å få de unge og aktive brukerne av sentrums mening om temaet. I tillegg til dette snakket vi
også med en kunstner og en historiker for å få flere av sentrumsbrukernes perspektiv på dens
utvikling. Valg av metode for datainnsamling resulterte i en del empiri om hvordan prosessen
med utarbeidelse av sentrumsplanen har vært, og hvordan de ulike aktørene var involvert. På
en annen side ble det også etterhvert som vi samlet inn data, klart for oss hvor omfattende og
komplisert prosessen er.
Våre informanter har vi valgt å anonymisere når det kommer til navn. Men for å vise
noe bakgrunn om deres ståsted når det kommer til uttalelser har vi valgt å gruppere dem på
følgende måte som vist i Tabell 3 Oversikt over informanter.
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Tabell 3 Oversikt over informanter
Ansatt i

Representant

kommunen

fra

Arkitekt

Kunstner

Historiker

næringslivet
Informant A

Informant E

Informant G

Informant B

Informant F

Informant H

Informant I

Informant J

Informant C
Informant D

Valg av metoder for data analyse
For å analysere de samlede dataene har det blitt gjennomgått notater fra intervjuet, systematisert
dem etter tema og egne refleksjoner. En fordel i denne prosessen når det gjelder analyse av
dataene, er at vi etter samtykke med intervjuobjektene gjorde opptak av intervjuene underveis.
Dette gav oss god mulighet til å høre gjennom intervjuet i ettertid slik at vi fikk repetert det som
ble sagt, i tilfelle det var noe vi ikke hadde fått med oss underveis.
Datakvalitet
Noe vi erfarte med vår forskningsmetode er at det var vanskelig å følge intervjuguidene vi
hadde laget på forhånd. Til tider var det vanskelig å få spørsmålene til å ”passe” slik vi hadde
tenkt. I ettertid ser vi at intervjuene kunne blitt planlagt bedre, med mer detaljerte spørsmål. På
en annen side var det positivt å ikke ha for detaljerte spørsmål planlagt, da dette førte til en
bedre samtale mellom intervjuobjektet og personen som stilte spørsmålene. Dette kan ha bidratt
til at informantene følte seg komfortabel med å svare på spørsmål, og det gjorde at vi klarte å
få dem til å reflektere over temaet. I noen av intervjuene kom det frem relativt sensitiv
informasjon fordi det var en behagelig og tillitsfull atmosfære under intervjuene. I noen av
intervjuene var informantene så engasjerte at de svarte på spørsmål som vi ikke hadde fått stilt
enda.
Fokusgruppen bestod ikke av så mange elever vi hadde ønsket, da det var et par vi ikke
kunne ha med da de ikke var over 18. På tross av dette fikk vi skapt litt debatt om
sentrumsutvikling blant ungdommene, som ga oss et godt grunnlag for ungdommens meninger
om sentrum. Vi har derimot valgt å ikke fokusere mer på funnene herfra, da vi føler det ikke
var av stor relevans for vår oppgave.
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Vi var fornøyde med utvalget av informanter. Intervjuene ga oss mye data å reflektere
over som var relevant for vår problemstilling. Etterhvert som vi fikk innblikk i prosessen fikk
vi anbefalt videre hvem som også kunne vært relevant å snakke med, og fikk avtalt intervjuer
med disse aktørene. Denne snøballmetoden ble svært nyttig, spesielt da det var vanskelig å
forstå prosessen fullt på forhånd. Flere hadde vi rett og slett ikke tid til å snakke med heller, da
dagene fort ble fylt opp med intervjuer.
En utfordring vi opplevde underveis i prosessen, var hvor kompleks prosessen er. Hadde
vi hatt mer tid, kunne vi snakket med enda flere av de mange som var involvert for å få en
dypere forståelse og analyse, som kunne gitt oppgaven mer tyngde gjennom større empirisk
grunnlag. Samtidig fikk vi intervjuet noen av de mest sentrale aktørene, som ga oss en god
forståelse og innblikk i prosessen.
Etiske spørsmål
I starten av intervjuene presenterte vi vår hensikt med intervjuet og informerte om at vi ville
holde deres identitet anonym. Vår rolle i denne forskningen var å være mest mulig nøytral og
gjennom intervjuene få frem informantens synspunkt. Ikke la våre meninger skinne gjennom
spørsmålene. Samtidig har vi valgt og lage et system for å vise til hvilke informanter som har
sagt hva, da litt om deres ståsted i diskusjonen er relevant.
Vi var godt forberedt i forkant, og vi synes disse utfordringene gikk bra i
intervjusituasjonen. I forkant av intervjuene hadde vi lest oss opp om Stavanger, om situasjonen
og på de ulike informantene. Som sagt var det underveis i intervjuene noen som åpnet seg mer
enn andre. Ettersom vi har sett nærmere på konfliktene rundt sentrumsutvikling, kom det frem
sensitiv informasjon vi har valgt å holde tilbake. Dette har vi tatt hensyn til ved å trekke store
linjer mellom de forskjellige intervjuene, og beskrive et mer helhetlig bilde.

3.2 Sekundærdata og Statistikk
Formålet med sekundærdataen i vår, er å gi et bilde av Stavanger som region og for å se hva
som er utgangspunktet for den nye sentrumsplanen. Sentrum er noe alle i Stavanger kommune
har tilknytning til, og alle som bor i kommunen vil enten være direkte eller indirekte berørt av
aktiviteter i dette området. Derfor vil det være relevant å se på statistikk for kommunen som
helhet, samtidig som vi ser på statistikk om det vi finner for studieområdet Stavanger sentrum.
I arbeidet med den nye sentrumsplanen, har kommunen utarbeidet en grundig analyse
av situasjonen i Stavanger sentrum i dag. Stavanger kommune har gitt offentligheten tilgang til
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disse funnene og vi har valgt å inkludere noe av statistikken inn i vår oppgave. Vi fokusert
statistikken rundt handel, trafikk og bilbruk, samt inkludere annen tilhørende statistikk som
blant annet oversikt over bruk av parkeringsplasser, tilgjengelighet på lokaler og leiepriser. Vi
vil vise statistikk på kommunalt og lokalt nivå. Lokalt nivå vil i dette tilfellet være for
studieområdet for Sentrumsplanen.
Biler per hushold
Tabell 4 viser antall biler per hushold i 2001 vs. 2011. Som man kan se, har hele 70% av
husholdningene i Stavanger 1 bil eller flere. Dette kan tyde på at folk føler behov for å ha bil
og det kan være en indikasjon på forbedringspotensialer i kollektivtransport.
Tabell 4. Biler per hushold, antall og prosent (Stavanger-Statistikken).
Stavanger

2001

2011

2001

2011

Ingen bil

14649

17035

31%

30%

1 Bil

24021

27008

50%

47%

2 Biler eller

9035

13038

19%

23%

mer

Parkeringsplasser i Sentrumsområdet
Statistikk over parkering viser ifølge kommunen at «sentrum totalt sett står på stedet hvil, noe
omsetningen også bekrefter» (Analysesammendrag 2014, s 8). De viser videre til at de fleste
anlegg er godt fylt opp mellom kl.11.00 og kl.15.00 på lørdager, men at de som regel aldri er
helt fulle. På den travleste tiden på lørdager er det opp til 1000 ledige plasser alt i alt i sentrum.
I sentrum i dag er det ca. 8.500 registrerte parkeringsplasser. 55% av disse er tilgjengelig
for offentligheten, og 45% er til privat bruk. Kommunen sier videre at det er grunn til å anta at
ikke alle private parkeringsplasser er gjort rede for, og at fordelingen nok i realiteten er nærmere
50/50 mellom privat og offentlig. I alt ca. 9000 parkeringsplasser i studieområdet. Disse
parkeringsplassene er regnet ut til å ha et areal på ca. 2.025.000 m2. Hver parkeringsplass utgjør
da 225 m2 (Analysesammendrag, 2014, s.8).
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Reisevaner

Figur 12. Estimert antall reiser per døgn til Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og Forus/Laura
(Analysesammendrag 2014).

Figur 12 viser hvordan reiser til Forus har eksplodert fra 1998 til 2012 i forhold til reiser til
Stavanger sentrum. Sentrum har gjennom perioden stått omtrent stille.

Figur 13. Reisemiddelfordeling blant bosatte i Stavanger kommune, bosatte i Stavanger sentrum og for alle
reiser med målpunkt i Stavanger sentrum (fra hele byområdet). Andel i prosent (Analysesammendrag 2014).

Figur 13 viser reisemiddelfordelingen blant alle reisende inn til Stavanger sentrum. Som man
kan se på figuren, er det reiser med bil som er mest vanlig og at reisende da er fører i egen bil.
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Figur 14. Reiser til og fra Stavanger sentrum fordelt over døgnet i 1998 og 2012. Andel reiser i prosent
(Analysesammendrag 2014).

Figur 14 viser formålet med reiser til Stavanger sentrum. Handelsreise og arbeid er hovedgrunnen.
(Analysesammendrag, 2014, s.5 og 6)

Arbeidsplasser
Stavanger sentrum og Forus var i 2003 like store arbeidsplassområder. De hadde ca. 20.000
arbeidsplasser hver. Men frem til i dag har arbeidsplasser på Forus vokst til ca. 45.000, mens
utviklingen har nærmest stått stille i sentrumsområdet (Analysesammendrag, 2014, s.4).
Lokaler
Figur 15 viser at den totale ledigheten av næringslokaler høsten 2013 var på 6 %, mot 42 % på
Forus og 27 % i hele Stavanger. Ledigheten i sentrum har sunket med 11 % mellom oktober
2012 og oktober 2013 og i samme periode har ledigheten på Forus steget med 57 %
(Analysesammendrag, 2014, s.4).
Det er imidlertid en opphopning av ledige butikklokaler i sentrum. Det står mellom ca.
20 og 30 lokaler ledige på bakkeplan, noe som utgjør 1-2 % av butikklokalene i sentrum. Disse
lokalene er vanskelig å leie ut på grunn av størrelse og muligheter (Analysesammendrag, 2014,
s.4).
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Figur 15. Totale ledighet av næringslokaler høst 2013 (Analysesammendrag 2014)

Utgangspunkt for dimensjonering av utbyggingskapasitet
I kommunedelplanen gjør de rede for grunnlaget for utbyggingskapasitet. Planforslaget har
som utgangspunkt at kommunen ønsker å sikre at Stavanger sentrum minimum opprettholder
og ikke forverrer sin posisjon i form av andel boliger, arbeidsplasser og handel. Det er derfor
gjennom områdevis plangrep lagt til rette for mellom 3 000 - 6 000 boliger, 12 000 - 24 000
arbeidsplasser og anslagsvis en dobling av handelsarealet innenfor planområdet. Omregnet til
arealbehov vil dette si at planen konkret legger til rette for mellom 500 000 - 1 000 000 m2
bruksareal avhengig av gjennomføringsevne. Et tilskudd av boliger, arbeidsplasser og andre
funksjoner i sentrum i denne størrelsesorden vil etter kommunens syn etablere et tilstrekkelig
fundament av sentrumsbrukere til å kunne hevde at sentrumssonen oppnår en kritisk masse
som sikrer et velfungerende sentrum (Kommunedelplan for Stavanger sentrum, s 21).
Tetthet
Bygningstettheten i studieområdet Stavanger sentrum er relativ lav, ifølge kommunens
statistikkanalyser. Figur 16 viser en sammenligning kommunen har gjort mellom områder på
samme arealstørrelse fra Grünerløkka i Oslo og Vesterbro i København. Den viser hvordan de
to

andre

eksemplene

har

mye

(Analysesammendrag, 2014, s.15).

større

bruksarealet

innenfor

samme

størrelse
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Figur 16. Tetthet i Stavanger sentrum vs. Grünerløkka og Vesterbro (Analysesammendrag 2014).

Endring i kystlinje
Kystlinjen i Stavanger sentrum har ikke alltid sett slik ut som den er i dag. Den har stadig
tilpasset seg nærings- og samferdselsbehovene til innbyggerne. Figur 17 viser et eksempel fra
Stavanger kommunes statistikkanalyser som ble innhentet i en studie gjort ved forrige
kommunedelplan for sentrum i 1996. Bildene viser hvordan sentrum har endret seg på ca. 100
år (Analysesammendrag, 2014, s.15).

Figur 17. Kystlinjen i Stavanger sentrum 1890 og 1994 (Analysesammendrag 2014).
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Resultat og Analyse
Hva er situasjonen?
Etter en uke feltarbeid i Stavanger ble vi godt kjent med sentrum. Både gjennom kommunens
arbeid med sentrumsplanen, og den fysiske strukturen gjennom våre egne observasjoner.
Bykjernen er relativt liten, hvor alt er nært og innenfor korte gåavstander. Vi observerte også
den store bebyggelsen av trehus og historiske bygninger knyttet til sild og hermetikkindustrien.
Samtidig består sentrumskjernen også av en del biler og bilveier, noe som gjør det vanskelig
for fotgjengere å bevege seg rundt i sentrum, uten å måtte ta hensyn til bilene. Vi fikk inntrykk
av sentrum som lite, men med mange gode kvaliteter. Solen skinte, og Stavanger viste seg fra
sin beste. Selv i ukedagene var det bra folkeliv i flere av gatene, og turistene var på plass for å
utforske byen. Sommersesongen var i full gang.
Også i kommunen var det mye som pågikk. Det store prosjektet om utarbeiding av ny
sentrumsplan som startet i 2012, er fortsatt under politisk behandling. Gjennom intervjuer med
sentrale aktører, samt andre utenfor prosessen, fikk vi et godt innblikk i arbeidet av
sentrumsplanen. Måten planen har blitt laget på, har vært en ny måte for Stavanger kommune.
Det har blitt lagt stor vekt på å inkludere eksterne aktører allerede i oppstartfasen av planen.
Oppstart av sentrumsplanen
En av våre informanter (A), som har vært en sentral aktør i planprosessen forteller oss om
hvordan arbeidet har vært fra starten. Allerede i 2008 ble det sendt ut en politisk bestilling av
planen. Det var da over 20 år siden Stavanger hadde hatt en egen plan for sentrum, og
kommunen så at behovet for en ny plan var høyt nødvendig. Politiske retningslinjer og
forventninger fra nasjonalt hold om planarbeid for byer, la føringene for hva som skulle bli tatt
tak i, og hvordan.
Fire år senere, i 2012, startet prosjektleder og kommunen arbeidet med planen. Et
overordnet ønske var å inkludere eksterne aktører utenfor kommuneadministrasjonen slik at
byen skulle formes etter befolkningens behov og ønsker. I starten ble det gjort studier gjennom
arbeidsgrupper som jobbet med «merkenavnene» til Stavanger som oljebyen, studentbyen,
kulturbyen, matbyen og flere, heller enn den vanlige modellen med temavise arbeidsgrupper,
eksempelvis sykkel, parkering, grøntområder med mer. På denne måten ønsket de å bringe fakta
på bordet, og avkrefte myter. Gruppene studerte hver «identitet» for å se om det faktisk stemte
for Stavanger. Videre ble det utført et regissert opplegg med workshop, der en gruppeleder
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ryddet og visualiserte det som ble lagt frem. Senere møttes de ulike gruppene, der de videre
kommenterte og videreutviklet det som var blitt gjort.
«Fakta ble regissert og strukturert, noe som gav et godt grunnlag for å begynne på
den faktiske planleggingen» (Informant A, intervju 11.05.16).

Videre ble flere arkitektkontor invitert til å bidra med én arkitekt hver som skulle være med og
utvikle idéer til planforslaget. De ble satt sammen to og to på tvers av kontorene, hvor hver
gruppe fikk sitt studieområde. Her skulle det undersøkes hvor og hva som var mulighetene for
utvikling.
En arkitekt som var med på dette prosjektet forteller ivrig om hvordan hun opplevde
samarbeidet. Hun beskrev det som «Veldig kjekt å få være med på å utforme byen vår»
(Informant G, intervju 12.05.16). Hun syns det var en veldig god metode at de valgte å inkludere
flere arkitekter, istedenfor å lyse det ut til ett spesielt firma. På denne måten fikk alle spilt
hverandre gode og ga grunnlag for et godt resultat, mente informanten.
Samtidig forteller en representant om utfordringen med at det tar tid å drive med
medvirkning. Desto tidligere i prosessen medvirkningen starter, slik tilfellet har vært her, jo
mindre konkret er planen, noe som gjør at jobben med å samle innspill og få det ned i
planforslaget blir utfordrende (Informant B, intervju 10.05.16).
Idé til plan
Informant A forteller oss videre om hvordan resultatene fra idéfasen ble lansert på åpne møter
der politikerne, bystyret og media var invitert. På denne måten fikk politikerne mulighet til å
følge prosessen og til å komme med innspill underveis. Etter at involverte aktører fikk innblikk
i arbeidet, var det nå det hele skulle settes sammen til et planforslag administrativt. Dette var
ikke en lett prosess, og de så at de provoserte en del instanser.
“Vi så at mye av det vi tok i og hadde lyst til å komme med av strategier, var det samme
som å be om innsigelser. Så vi kjørte ut en foreløpig høring.” (Informant A, intervju
11.05.16).
Vinteren 2014/2015 kom den foreløpige planen på høring. Det ble en massiv respons, som var
både positiv og negativ. Planen hadde, som nevnt tidligere, gjennom hele prosessen vært godt
demokratisk forankret ved at aktører i alle deler av fasen hadde fått kunne bidra med sine ideer.
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Medvirkningen førte som forventet til en del uenigheter, men argumentene ble konstruktivt
formulert.
”Jeg tror dette skyldes fordi vi hele tiden hadde vært så tilgjengelig, det var ikke
”kommunen og de” som hadde sagt sånn og sånn, men det var noe folk faktisk kjente
igjen fra deres arbeid” (Informant A, intervju 11.05.16).
Informanten forklarer det også som at planen ble generelt tatt imot med:” Hurra, endelig en
plan som viser en vilje”. Men at det selvfølgelig var en del uenigheter og hensyn som måtte
gjøres rede for. Neste steg ble dermed å utarbeide en plan som tok tak i alle de ulike
merknadene, samtidig som de juridiske momentene også skulle på plass. Her begynte dermed
en lang og krevende intern prosess. Et videre bearbeidet planforslag ble offentliggjort våren
2016. Det pågår nå i disse dager en avklaring av dens innhold, og en vurdering om hvor vidt
planen skal på høring eller ikke. Når de har bestemt seg for dette, blir den liggende på høring
frem til midten av september og i denne perioden kan hver og en gi innspill til planen.
Behov for areal
Som vi ser har det vært en lang prosess og et omfattende arbeid av planen. En del grep har skapt
mye diskusjon både internt i kommunen, blant politikerne og fra befolkningen. Et av
hovedgrepene ved planen er å skaffe nye arbeidsplasser og boliger gjennom fortetting. For å nå
målene i sentrumsplanen, er det et stort behov for areal i en ellers arealbegrenset
sentrumskjerne. Her er nemlig store deler av arealet preget av vernede historiske bygninger og
mye infrastruktur. Et av hovedgrepene i planen er derfor å utvide de nåværende
sentrumsgrensene til å strekke seg utover et mye større område. De har valgt å inkludere
nærliggende områder der vekst og utviklingen har vært sterk de siste årene. Dette grepet mener
kommunen vil bidra til å gi et mer helhetlig bybilde, og er i seg selv blitt godt mottatt. Et mer
helhetlig bybilde vil kunne bidra som en vitalistisk kraft, da det åpner for mer aktivitet og
urbanitet.
Samtidig har oppfordring om knutepunktfortetting fra statlige hold utfordret Stavanger.
De har derfor lagt inn et forslag i planen om utbygging av høyhus ved Stavanger sentralstasjon,
et område hvor det i dag allerede er variert bebyggelse med eksisterende høyhus og vernede
bygninger i bakgrunnen. Dette grepet, sammen med et annet tilfelle med høyhusbebyggelse i
Løkkeveien, en vei som i dag er omgitt av gammel særegen trehusbebyggelse, har skapt mye
debatt blant interessenter og politikere.

115
Men det er ikke bare høyhus som har skapt diskusjon for å få tilfredsstilt behovet for areal. Et
alternativ om utfylling av et havneområde ved vågen har også skapt debatt. Utfyllingen vil gi
sentrumskjernen rundt én million km2 nytt areal til utbygging av lokaler og boliger. Dette har
møtt motstand fra flere hold, da det menes at dette vil være et stort inngrep både mot den
eksisterende sjøhusbebyggelsen og for tilkomst av fritidsbåter. Flere av informantene er
derimot positive til et slikt tiltak for å utvikle mer areal, da de mener tiltaket vil gi sentrum det
arealet den trenger for å styrkes som attraktivt tyngdepunkt for vekst. Videre er det flere
konflikter når det gjelder arealutnyttelse. Blant annet er også det store, og populære,
parkeringsanlegget på Jorenholmen foreslått fjernet for å kunne gjøre plass til utbygging.
Vern vs. utvikling
Momentene ovenfor har vokst frem til å bli konflikter i en drakamp mellom tanken om å utvikle,
men samtidig bevare en god del av allerede eksisterende bebyggelse. Flere av informantene
påpekte verdien til den vernede bebyggelsen. En forklarer det som:
«Trehus gir Stavanger sitt særpreg og sin karakteristikk, og er med på å skape byens
identitet.» (Informant I, intervju 12.05.16).

Bilder: Trehusbebyggelsen i Stavanger (Kilde: Ida Harms)
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Debatten kan dermed tolkes til å hovedsakelig være en konflikt om arealbruken i sentrum og
hva de ulike interessentene mener er beste utviklingsalternativ for å nå mål, uten at det skal
ødelegge for vitaliteten i sentrum. Konflikten mellom utvikling og vern blir da fremtredende,
der de vernede bygninger blir hos mange sett på som hindringer i utviklingsprosessen. I
tradisjonell samordnet fysisk planlegging, som er teorien bak en kommunedelplan, er derimot
vern en viktig faktor. I det private næringsliv blir vern i flere tilfeller ikke prioritert.
Næringslivet følger ofte en mer prosjektbasert utviklingsstrategi der vekst og økonomi er av
størst interesse. I tilfeller i Stavanger sier derimot en informant fra næringslivet at de også ser
behovet for bevaring i sentrum.
Informanten sier at:
«Man må legge aktivt til rette for et blomstrende sentrum som er attraktivt. Man må ha
utbygging, og derfor er utfylling et viktig grep. Samtidig er også bevaring og vern
viktig å ta hensyn til her i Stavanger.» (Informant F, intervju 10.05.16).

Næringslivet mener derimot at det til tider har vært for mye vern i sentrum. Den tidligere planen
for sentrum besto i stor grad av kulturminnebevaring og verning. Informanten påpeker derfor
at det er fint at det er blitt en erkjennelse av et stagnert sentrum og at det er bra at planen nå tar
høyde for at sentrum er et viktig næringsområde. Det informeres videre om at alternativene med
utfylling og utbygging i trehusbebyggelsen er nødvendig for at sentrum skal få den veksten som
generelt er behov for i sentrum.
Høyhus blir også betraktet som bidrag til å skape fortetting og stor utnyttelse av et
eksisterende område. Planen foreslår to hovedområder for slik bebyggelse. Dette er ved
Stavanger sentralstasjon og langs Løkkeveien mellom trehusbebyggelse. På en annen side
argumenteres dette imot fra ulike hold. Det legges vekt på at slike bygg som høyhus vil kunne
ødelegge de vernede omgivelsene, skape barrierer mellom sentrum og nærliggende steder, og
at det ikke samsvarer med hvordan resten av Stavanger er utformet. Dette kan sees i lys av teori
om både vitalitet og holdninger. Holdningene som fremmes her viser til frykt om forandring av
kulturelle steder og deres verdi, og at den menneskelige tilknytningen til området blir et hinder
for utviklingen. I det vitalistiske perspektivet kan høyhusene føre til splittelse mellom sentrum
og områdene rundt, og at denne type bebyggelse ikke inviterer til menneskelig aktivitet i
området. En informant (C) fra kommunen forteller om hvordan de næringsdrivende ønsker mer
trykk i sentrum, og sentralt politisk hold ønsker knutepunktfortetting og sentrumsvekst.
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Informanten (C) sier seg enig i dette, men påpeker at det er viktig å finne en balanse, og mener
at i denne planen er det mulig at det heller litt for langt over mot næringslivets interesser fremfor
vern.
Alternativer for utvikling i samspill med vern
Informant E ønsker at kommunen her kan legge bedre til rette for bruk av allerede vernede
lokaler. Blant ledige lokaler i sentrum, er flesteparten lokalisert i de små trehusene på
sentrumshalvøyen. Disse lokalene blir sett på som ugunstige for bedrifter, og de egner seg ikke
som lokaler slik de er i dag.
«Det er viktig å se potensialet i allerede eksisterende byggemasse, men samtidig tenke
utvikling. Små trehus kan for eksempel bli slått sammen innvendig, men samtidig
beholde fasaden for å lage større butikklokaler». (Informant E, intervju 10.05.16).
I en by med så mye vernet bebyggelse, kan dette være en måte å tenke alternativt. En av
informantene våre (G) forteller om Infill1 som en alternativ måte ved å bygge små hus i
mellomrommene mellom eksisterende hus, som for eksempel i en parkeringsplass mellom to
trehus. Dette er også en metode å bygge ut, men samtidig ta hensyn til den allerede eksisterende
bebyggelsen. På en annen side sier hun også at «dette vil ikke på langt nær være nok til å dekke
det behovet sentrum har» (Informant G, intervju 12.05.16). Her igjen argumenteres det for at
høyhus er et nødvendig tiltak.

Bilde: Eksempel på blanding av ny og gammel bebyggelse, ved sølvberget i Stavanger sentrum. (Kilde: Ida
Harms)
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Utbyggelsen og utviklingen i sentrum trenger ikke bare å gå på bekostning av vernede områder.
I dag er det samlet sett opp mot to millioner km2 brukt til parkering kun i sentrum. Som
statistikken viser er det flere dager i uken stor ledighet blant disse, som tyder på at en reduksjon
i parkeringsplasser ikke vil ha nevneverdig effekt på tilgjengeligheten. I tillegg er kommunen
pålagt å fokusere fremtidig planlegging rundt gang- og sykkelvei. Bedre gang og
sykkelveitilbud vil virke som en vitalistisk kraft og vil kunne bidra til økt antall mennesker
synlig i sentrumsbildet. Bilbruken ønskes også redusert, og i sentrumsplanen i dag er dette tatt
til høyde for ved å redusere antall parkeringsplasser og regulere en del veier i sentrum om til
gågater. Dette vedtaket har møtt stor motstand blant næringslivet. Informant B fra kommunen
forteller:
«Forretningsdrivende kan si at de tåler ingenting av parkeringsendringer. Folk er
grunnleggende konservative, nye ting er alltid vanskelige» (Informant B, intervju
10.05.16).
For at kommunen skal nå hovedmålet sitt om en bærekraftig utvikling er slike tiltak nødvendig.
Her kommer det tydelig frem, gjennom statistikk og det informanter forteller, at en
holdningsendring blant innbyggerne er nødvendig. Gjennom flere år med byutvikling rundt
bilbruk, har dette ført til at mange ser på bilen som en nødvendighet for å komme seg fra A til
B. Å bruke bil til diverse formål er derfor blitt en vane, og ifølge Adger mfl. (2009) kan slike
vaner være en av årsakene for motstand til forandring. Et annet holdningshinder her kan være
at befolkningen ikke ser behovet for reduksjonen. De oppfatter ikke tiltaket som nødvendig med
hensyn til målene om en bærekraftig utvikling.

Bilde: Stavanger sentrum (Kilde: Ida Harms)
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Metode for planleggingsprosessen
Selv om diskusjonene tilsynelatende er store og viktige, oppleves det blant informantene at det
samlet sett er stor enighet om at sentrumsplanen er en god plan. Flere av aktørene vi har snakket
med, snakker varmt om deres samarbeid med kommunen. Selv om ikke alle aktørene har tatt
like stor del i selve planleggingen, føler alle at de har et eget forhold til den. Planen har fra start
vært godt demokratisk forankret. Særlig i idéfasen ble aktørene møtt med åpne armer og invitert
med. I motsetning til tidligere, der planforslag har blitt utarbeidet innad i kommunen med et par
innspill fra folkemøter, har denne planens startfase blitt i stor grad utviklet av aktører og
personer med særlig interesse til sentrumsutviklingen. Dette har vært alt fra næringsliv og
utbyggere, til mannen i gata. Metoden var denne gangen å legge brukerne av sentrums meninger
og ønsker i grunn, og jobbe videre ut i fra dette.
En informant (F) fra næringslivet forteller også at det er «Det beste planprogrammet jeg
har sett!» (Informant F, intervju 10.05.16) At medvirkningen gjør den inkluderende og til en
god prosess hvor resultatet fører til eierskap ved planen.
Informanter fra næringslivet forteller videre hva de mener er spesielt med denne planen.
«Vi har følt oss ønsket, og har fått hatt stor grad av innflytelse uten at næringslivet har
tatt over, og vi føler et eierskap til planen». (Informant F, intervju 10.05.16)
Samtidig påpeker informant F at det er viktig å være ydmyk, og er klar over at det er mange
hensyn som må bli tatt med i beslutningene. At næringslivet kan skryte slik av samarbeidet med
kommunen, viser hvilken grunnleggende demokratisk forankring planarbeidet har hatt. Dette
har også vært et ønske fra kommunen helt fra start.
Utfordringer ved bruk av medvirkning
I planen påpeker de at dette ikke skal være kommunen sin plan for sentrum, men befolkningen
sin plan. Med en plan som er berørt av så mange ulike aktører, er det ikke mulig å unngå
konflikter. Konflikter blir derimot i Stavangers tilfelle ikke nødvendigvis sett på som negativt.
Uenighetene, samt valg av metode og fremgangsmåte, har ført til at planen har blitt tidkrevende
og lang. Den er allerede 2 år på etterskudd. Dette blir ikke sett på som nevneverdig negativt hos
informantene. En samlet mening er at det er viktigere at planen blir grundig utført og at alle
konfliktlinjene blir løst opp i, enn at den kommer fort ut i funksjon med underliggende
uenigheter. Mangel på effektivitet fra styringsnettverket blir her legitimert ved at det vektlegges
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at planen skal legge viktige retningslinjer og strategier for fremtidig utvikling og at det dermed
er viktig for sentrumsutviklingen at planen er grundig.
Ved bruk av ulike visualiseringsmåter, har kommunen klart å lage en plan ikke bare for
godt erfarne aktører, men for hele befolkningen. Med illustrerende bilder, 3D modellering og
3D-briller har folk fått mulighet til å få et innblikk i hvilken retning sentrumsutviklingen vil ta.
Ved å blant annet la befolkningen få visuelt bevege seg gjennom den nye, foreslåtte
bebyggelsen, gjør de det lettere for hver enkelt å forstå utviklingsprosessen. Dette kan også
være med på å påvirke folkets holdninger til utvikling. Kunnskap kan, ifølge Adger mfl. (2009),
påvirke menneskers vilje til å akseptere forandring. Å bringe kunnskapen ut til folket er derfor
et godt tiltak i arbeidet med å få aksept blant innbyggerne. For det å få med seg folket er en stor
seier. Da vil de dermed også med større sannsynlighet få med seg politikerne, da deres oppgave
er å ivareta folkets ønsker og behov. På denne måten skaper sentrumsplanen et felles initiativ
til utvikling.
Planleggerens rolle
I prosessen med utviklingen av en omfattende sentrumsplan, er planleggerens rolle viktig. Det
er planleggeren som skal samle alle tankene og ideene som legges frem til et planforslag.
Informant (B) forteller oss om hvordan dette har vært et svært langtrekkende arbeid,
særlig rundt bruken av medvirkning. Ikke bare skal planen vurderes og utarbeides på politisk
styringsnivå, men også internt i kommunens administrasjon. I prosjektgrupper har ulike
avdelinger fremmet sine synspunkt, hvor da planleggerens rolle blir å lytte til de ulike
synspunktene, før det blir tatt en beslutning. Dersom det er stor uenighet, går det videre til
styringsgruppen, som en informant sier det i mange tilfeller har endt med i denne planen
Planleggerens rolle har blitt beskrevet som:
”Finne en vei gjennom jungelen, og fremme det som er viktigst for samfunnet. Meningen
med planen er å løse problemstillingene på forhånd. Det tar tid nå, men blir
forhåpentligvis bedre i ettertid.” (Informant B, intervju 10.05.16)

”Man må inngå kompromisser, og noen ganger være tydelig på hva som er viktigst, noe
som kan gå i disfavør både eksternt og internt.” (Informant B, intervju 10.05.16)
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Dette kan vi se i tråd med Campbells teori om planleggerens rolle. Vi kan sammenligne
planleggerens utfordringer i Stavanger med slik Campbell viser det i planleggerens trekant. I
dette tilfellet kan vi tolke det som at de tre motstridene målene er næringsutvikling, det å ta vare
på den vernede bebyggelsen og samtidig skape et godt og vitalt sentrum for brukerne av
sentrum. Planleggeren må arbeide innenfor spenningen generert mellom disse tre fundamentale
målene, med de tre tilhørende konfliktene. Eiendomskonflikten kan her tolkes som å gå ut på
hvorvidt kommunen skal bestemme at en eiendom skal brukes til park eller utbygging av
kontor. Ressurskonflikten går her ut på hvorvidt ressursene av den eksisterende historiske
bebyggelsen skal utnyttes eller vernes. Den tredje konflikten er utviklingskonflikten, som kan
sees på som en konflikt mellom at mye fokus på vern og beholde det slik det er, kolliderer med
ønsket om vitalitet. Slik status i Stavanger er nå, er det behov for å skape mer utvikling av
vitalitet i sentrumskjernen. Utfordringen blir derfor spørsmålet om for mye fokus på vern
hindrer utvikling av byens vitalitet. Etter Campbells mening er det gjennom en vedvarende
periode med konfrontering av trekantens konflikter, at målet om en bærekraftig utvikling kan
oppnås.
Planlegger og administrasjon i kommunen
En av informantene vi intervjuet fra næringslivet påpekte på at grunnen til forsinkelse ikke bare
er mellom de interne vs. eksterne konfliktene, men at det også tydet på interne konflikter og
utfordringer. Informant F hevdet at:
“Vi er alle enige. Sitter bare og venter på at politikerne skal bli enig. Hindringene for
gjennomføring ligger innad i systemet.” (Informant F, intervju 10.05.16)
Da vi undersøkte dette nærmere, forstod vi også etterhvert at det ikke bare er fundamentale
sosiale holdninger og politiske ståsted som skaper diskusjoner om plangrepene og forskyver
tiden. I intervjuet med informant B får vi bekreftet dette når han sier “Skal ikke legge skjul på
interne uenigheter” (Informant B, intervju 10.05.16). Vi ser at det har vært uenigheter internt i
kommunen om de konkrete innslagene som skal vurderes og bearbeides administrativt.
Informant B forklarer videre grunnen til dette:
”Dette er en annen type prosess, der de ute har hatt større innflytelse over hva som står
i planen. Dette kommer da i konflikt med hva som er meningen på huset. Uenighetene i
planen handler om at fordi prosessen har trukket grunneiere og andre publikum i
sterkere grad inn i sentrumsplanen, så ser den nok annerledes ut enn om kommunen
lagde den innad i huset.” (Informant F, intervju 10.05.16)
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En annen informant (D) utfyller også dette med:
“For noen var denne måten litt for nytt, og ble tatt imot som ”ikke sånn vi gjør det”.”
(Informant D, intervju 12.05.16)
Informant (C) forteller også at det er mye av meningene som er på individnivå i
kommunen, men at det samtidig er en rolleforståelse og godt samarbeid. “Det har vært
konflikter på huset som er unødvendig på grunn av kommunikasjonssvikt”. Forteller informant
D (Intervju 12.05.16). Her kan vi trekke inn Campbells (1996) teori om hvordan planleggeren
skal redefinere konfliktens språk, for å hjelpe de ulike aktørene til å forstå hverandre. Det tyder
på en mangel av dette har ført til kommunikasjonssvikt og misforståelser internt i kommunen.
Dette har igjen da vært en utfordring for arbeidet med innføring av den nye sentrumsplanen.
“Nokså konfliktfylt i startfasen i overgangen fra ide til plan… Dette er en av de vanskeligste
sakene som har passert i Stavanger kommune i den tiden jeg har vært her.” (Informant C,
intervju 11.05.16)
Diskusjoner internt i kommunen gjennom prosessen er noe planleggeren har måtte håndtere
underveis. Campbell påpeker at det er viktig at planleggeren tar en tydelig stilling i
planprosessen, og identifiserer sin rolle. Gjennom det informantene våre forteller, kan det tyde
på at planleggeren i dette tilfellet har posisjonert seg slik at det har kommet i konflikt med
holdningene på huset og deres oppfatning om hvordan planleggerens rolle bør være med tanke
på hvordan det har blitt gjort tidligere.
Hva gjør en by god?
I lys av momentene ovenfor, kan man dra linjer mot et generelt ønske om å skulle gjøre byen
til et godt område for menneskelig aktivitet. Stavangers sentrumsplan har, som nevnt
innledningsvis, et hovedmål om å styrke sentrum som regionens viktigste bysenter. For å nå
dette hovedmålet, har de også delmål som blant annet at «sentrum skal være Stavangers
viktigste møteplass for mennesker som bor og hører til byen» (Kommunedelplanen for
Stavanger sentrum, s.5). De ønsker å skape gater, byrom og bygg som gir en gå-vennlig by. Vi
har derfor tolket, ut i fra funnene våre, at målet om det vitale er en rød tråd gjennom hele
sentrumsutviklingen. Kommunen ønsker å gjøre byen mer levende gjennom plangrepene, at
den skal yre med folkeliv og at flere skal ønske å oppholde seg i området.
Man kan derfor stille seg spørsmål som Aspen og Pløger (2015) gjør i sin bok om Den
vitale byen. I hvilken grad kan egentlig en byplanlegger planlegge seg frem til et vitalt bybilde.
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I diskusjonen rundt dette velger vi å belyse de ulike konfliktene i et vitalistisk perspektiv.
Konfliktene utspiller seg til å syvende og sist handle om ulike syn på hvilken utforming av byen
som til slutt vil gi byen den tiltrekningskraften som ønskes. Hvilke tiltak som i bunn vil gjøre
byen til et godt sted for menneskene.
I en tid der byer stadig blir mer og mer like med tanke på utforming, er det derfor
interessant at Stavanger er i en konflikt om vern vs. utvikling. Man kan da ta for seg eksempelet
om problemstillingene rundt høyhus. Tanken er at høyhusene vil bringer boliger og
arbeidsplasser til sentrum og på denne måten bidra til et mer vitalt sentrum. På en annen side
mener noen at høyhusene vil bidra til en motsatte virkning, da de vil være med å skape skiller
og «døde» områder, som ikke er forenelig med den omringende bebyggelsen. De mener at
høyhusene ikke kan relateres til Stavangers egenart. Det argumenteres med at man kan ha så
mange høyhus man vil, men med mindre disse er med på å forme bybildet til det bedre, vil ikke
nødvendigvis et slikt tiltak ha den positive effekten på attraktiviteten som det ønsker.
Denne kritikken kan sees på i lys av teorien om det vitale, som viser til tilfeller der byer
blir så opptatt av å følge andres suksess oppskrifter at de glemmer sin egen identitet og særpreg.
Det kan i dette tilfellet se ut til at den fysisk-romlige tradisjonen har spilt en større rolle i
diskusjonen, enn den sosio-romlige. Argumenter rundt reguleringen av arealbruk og byvekst
har preget diskusjonen, mens samfunnsdelen har blitt en slags bivirkning av dette.
En av informantene påpeker også på hvordan begrepet «vern» ikke nødvendigvis
trenger å komme i konflikt med begrepet «utvikling». “Det å verne er en form for byutvikling
som kanskje er blitt oversett” (Informant C, intervju 11.05.16). Dette er også et interessant
moment, og viser til at det må være mulig finne en balanse mellom utvikling og vern som alle
kan se fordelene ved. For det vitale vil bevaring også kunne ha gode effekter, da det ivaretar
eksisterende byrom som er fylt med historie og tradisjon. Sammen med utvikling, vil det kunne
skape et innholdsrikt bysenter, der det vil være tilbud for flere sosiale grupper og kulturer.
Et annet eksempel er reduksjon av biltrafikk og parkeringsplasser, som kan være et
viktig grep i å fremme det vitale i en by. Dette har derimot blitt møtt med en holdningsbarriere
da den eksisterende infrastrukturen i Stavanger lenge har ført til en oppfatning om at bilen er et
nødvendig gode. Motstanderne av dette grepet ser ikke den positive effekten reduksjon i
parkering og omregulering av veier. De føler derimot at det vil ødelegge for sentrums vitalitet
ved at tilgjengeligheten blir dårligere. Vi kan se dette igjen i følgende sitat fra en av våre
informanter:
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“Det er store bekymringer om innføringen av et bilfritt sentrum, både med tanke på
tilgjengelighet til byen og fordi folk generelt sett ikke liker endringer.” (Informant E,
intervju 10.05.16)
Konfliktene internt har også blitt til mye på grunn av ulike holdninger og vaner har her
preget mye av argumentasjonen mot utvikling og endring. En gjentakelse har vært at prosessen
har stridt mot den tradisjonelle fremgangsmåten for utvikling av en plan, som igjen har skapt
konflikter da dette ikke er «slik det har blitt gjort tidligere.» Hindringer for holdningsendring
kan man også finne i kommunen, noe som har preget planleggingsprosessen i stor grad.
At fokuset på det vitale ved bysentrumet har vært så stort i sentrumsplanene, er
gjennomgående bra, og medvirkning og diskusjon gjør at man får det beste resultatet for
befolkningen. Diskusjonen og konfliktene kan bli sett på som en slags kvalitetssikring, der det
beste alternativet for flesteparten vil bli værende til slutt.
For som vi kan se er det ikke så lett å skulle planlegge hvordan det vitale bybilde vil bli.
Man kan planlegge til en viss grad, men mye avhenger også av befolkningens egne holdninger
til byen, og hvordan de ønsker å benytte seg av denne. Planleggeren, sammen med politikerne,
kan legge til rette for utviklingen, men kan ikke i særlig grad styre menneskenes handlinger. Å
forutse hvordan tidene og behovene vil endre seg i framtiden er så godt som umulig, men man
vet at det alltid skal og vil være mennesker i byen, derfor er det viktig at det vitale blir prioritert.

Konklusjon
Stavanger sentrum er et viktig område som skal utvikles for menneskene som bor og skal
oppholde seg der. Det er derfor viktig med god trivsel, vitalitet, gode løsninger og et godt boog bymiljø. Det må være noe for alle, både unge og gamle, men samtidig skal sentrum holde
seg konkurransedyktige og skape muligheter for vekst. Planleggeren har i Stavanger hatt en
utfordrende jobb, og har hatt mange ulike interesser å ta hensyn til i arbeidet med å planlegge
et godt sentrum gjennom sentrumsplanen.
Etter analyse og diskusjon av dataene våre, kan vi på bakgrunn av dette se at Stavanger
kommune har hatt flere utfordringer i arbeidet med innføring av den nye sentrumsplanen.
Først og fremst har selve prosessen vært en utfordring i seg selv. Gjennom valg av
metode og med så høy grad av medvirkning, er det et stort antall meninger som skal samles
noe, som har gjort at det har tatt tid og uenighetene har blitt mange. En annen utfordring vi kan
identifisere, er utfordring med nå målene de ønsker. Debatten har utartet seg til å i stor grad
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omhandle detaljer i plangrepene, der de overordnede målene for planen ved flere tilfeller har
blitt lagt på hyllen. Kommunikasjon internt i kommunen kan vi også se har vært en utfordring i
arbeidet, og har bidratt til forsinkelser ved planarbeidet.
Disse utfordringene har hele tiden blitt arbeidet med i løpet av prosessen. Samlet sett
ser vi at vi kan identifisere tre hoved barrierer for utvikling av et vitalt Stavanger sentrum. Disse
er areal knapphet, vernede områder og folkets holdninger.
På en annen side er det nettopp hvordan man løser disse utfordringene og møter disse
barrierene, som gjør at det blir et bra resultat for Stavanger sentrum. Det er viktig å legge til
rette for en god balanse mellom vern og utvikling, hvor resultatet blir en god og velfungerende
by for alle parter.
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Kommunesammenslåing på Nord-Jæren
Mia Retterholt og Maren Furuborg Riise

Introduksjon
Prosessen rundt kommunesammenslåingen i Nord-Jæren området har ført til en opphetet
debatt, og diskusjonen er ytterst aktuell i forkant av folkeavstemningen 30. mai 2016
(Jupskås, 2016). Det ble i desember 2015 foretatt en spørreundersøkelse i de tre kommunene
der innbyggerne i Sandnes var 56 % negative til sammenslåing, Sola 48 % og Stavanger bare
17 % (Evensen og Hetland, 2016).
For å kunne forske på kommunesammenslåingen valgte vi å bruke regionalisme,
stedsidentitet og urban governance ettersom disse teoriene kunne hjelpe oss å besvare
problemstillingen på en god måte.
Vi avtalte i forkant av feltkurset intervjuavtaler med seks ulike politikere fra Sola,
Sandnes og Stavanger. I forkant av intervjuene forberedte vi en felles intervjuguide som et
hjelpemiddel for å kunne få oversikt over de ulike politikernes standpunkt. I tillegg til disse
intervjuavtalene deltok vi også på et folkemøte i Sola i håp om å få ett innblikk i interaksjonen
mellom politikerne og innbyggerne.
Vi så i etterkant av intervjuene og folkemøtet at det var tre hovedtemaer som gikk igjen hos
de forskjellige politikerne uavhengig av deres standpunkt. Disse tre hovedtemaene er
lokaldemokrati, økonomiske konsekvenser og argumentet som omhandler det at enkelte
politikere mener de har det godt nok som de har det.

1.1

Kommunesammenslåing generelt

Ifølge Lie (2015) ønsker regjeringen en ny og mer omfattende kommunereform som reduserer
antallet kommuner her til lands. Det vil oppnås ved å slå sammen allerede eksisterende
kommuner. Målet med denne prosessen er ifølge regjeringen å oppnå en større og bredere
kompetanse innad i kommunene og for å bedre de offentlige tjenestene (Pettersen, 2014).
Rundt 60 % av de offentlige tjenestene i Norge er drevet kommunalt, dette er et vesentlig høyt
tall i forhold til andre land. Regjeringens endelige mål ved kommunesammenslåingene er å
kunne gi dem flere og mer omfattende oppgaver. For å kunne slå sammen to eller flere
kommuner og for å kunne endre på de geografiske grensene må kommunene selv ta initiativ
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til forandring. For å kunne igangsette en sammenslåing må styrene i de aktuelle kommunene
søke via Fylkesmannen og videre til departementet (Pettersen, 2014). Det er formelt sett
Kongen i Statsråd som tar den endelige beslutningen om en eventuell sammenslåing kan
utføres. Etter det endelige vedtaket kan det ta opptil ett eller to år før den endelige
sammenslåingen iverksettes. Forutsetningene for en sammenslåing er at de offentlige
tjenestene i den nye, større kommunen skal bli like gode eller bedre enn i de gamle. Pettersen
(2014) beskriver at den omfattende prosessen har som mål å skape en mer spesialisert region
og styrke innbyggernes offentlige tjeneste tilbud.

1.2 Kommunesammenslåing i Stavanger i et historisk perspektiv
Stavanger har tidligere blitt slått sammen med kommunene Hetland og Madla og har i dag et
flertall av innbyggere som stiller seg positive til en sammenslåing med Sola og Sandnes. Byen
har hatt en rekke utvidelser gjennom historien, men for å se på kommunesammenslåing i
Stavangerregionen i et historisk og allikevel relevant perspektiv kan vi se tilbake til 1. januar
1965 (Nedrebø, 2007). Stavanger ble da slått sammen med Hetland og Madla. Målet med de
tidligere sammenslåingene har alltid vært det samme, å gi Stavanger plass til å vokse og
utvikle seg. Stavanger hadde før sammenslåingen et innbyggerantall i overkant av 52000,
mens etter sammenslåingen hadde folketallet økt til nesten 78500 innbyggere. Det vil altså si
at omlag 26500 mennesker ble inkludert i Stavanger kommune (Frantzen, 2015). Stavanger
var før sammenslåingen trang og tett bebodd og trengte å flytte kommunegrensene for å
kunne utvikle seg. Ordførerne fra de tre kommunene møtte for siste gang før sammenslåingen
sent i 1964, og etter årsskiftet ved 1965 overtok Madlas tidligere ordfører, Arne Rettedal
(Høyre) ordførerrollen i den nye og større Stavanger kommunen. Vi kan se i et historisk
perspektiv at motviljen vi i dag finner i nabokommunene rundt Stavanger ikke er noe nytt. Før
kommunesammenslåingen gjorde politikerne i Hetland det klart at de ikke ville bli innlemmet
i en storkommune. De ville beholde Hetland som det var, den største landkommunen i fylket.
På tross av dette opprettet Stortinget i året før sammenslåingen en komite som skulle
undersøke de allerede eksisterende kommunegrensene. Motvillige måtte både Hetland og
Madla i 1965 slå seg sammen med Stavanger til en storkommune (Nedrebø, 2007).

1.3 Problemstilling


På hvilket grunnlag tar politikerne sitt standpunkt i spørsmålet rundt
kommunesammenslåingen av Sola, Sandnes og Stavanger?
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Vi velger denne problemstillingen da den er høyst aktuell i forkant av folkeavstemningen
for dannelsen av en storkommune på Nord-Jæren. Vi ønsker å finne ut hvilke grunner som
ligger bak et positivt og/eller negativt syn på sammenslåingen blant politikerne i de tre
kommunene.

1.4 Underproblemstillinger


Finnes det enkeltsaker eller argumenter angående kommunesammenslåingen som er
avgjørende for politikernes standpunkt?



Finnes det saker som angår kommunesammenslåingen det ikke snakkes om eller som
ikke tas opp i media, men som er relevante i diskusjonen?

Vi valgte to ulike underproblemstillinger for å vise konkret hva vi ville få mer
informasjon om og legge vekt på.
I den første under problemstillingen ønsket vi gå dypere inn i om det er ulike enkeltsaker
som danner utgangspunktet for politikernes standpunkt. Videre spurte vi hver enkelt politiker
vi snakket med under feltkurset om hvilke saker som har størst påvirkning på deres syn i
forhold kommunesammenslåingen.
Den andre underproblemstillingen ga oss mulighet til å undersøke om det er saker som
omhandler kommunesammenslåingen som ikke nevnes i særlig stor grad i debatten eller i
pressen. Vi lurte også på hvorfor navnediskusjonen får så mye oppmerksomhet. Brukes den
som et skjold av noen politikere for å dekke over andre saker som er viktigere i
sammenslåingsprosessen?

Regionalisme, stedsidentitet og urban governance som aktuelle
fagtermer
Kommunesammenslåing er ifølge Zimmerbauer (2012) oftest økonomisk begrunnet, og for å
forenkle tjenester og det eksisterende kommunale byråkratiet. I nyere tid har sammenslåinger
vært en lokal reaksjon på regjeringens omfordeling og desentralisering av makt, med mål om
å skape sterkere lokalt styresett i regionen og en bedre gjennomslagskraft nasjonalt.
Zimmerbauer (2012) mener spesielt to argumenter har blitt brukt for å rettferdiggjøre
kommunesammenslåinger i Norden. Det første argumentet omhandler behovet for å skape
større regionale enheter som kan distribuere de statlige tjenestene på en mer økonomisk måte.
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Grunnlaget for en slik endring av statlige tjeneste vil være at enkelte tjenester har blitt dyrere
å opprettholde, dette er grunnet synkende skatteinntekt etter som flere flytter til mer urbane
områder og antall pensjonister øker. Det andre argumentet for sammenslåing tilsier at
regionen trenger vekst i konkurransedyktighet, og sammenslåingen kan sees på som en
respons til globalisering og den globale økonomien. Hovedmålet for kommunale
sammenslåinger er ifølge Zimmerbauer (2012) økonomisk utvikling av regionen.
I innledningen har vi nevnt teoriene vi har valgt for å støtte oppunder forskningen. Det
er en bred variasjon av teorier som vi mener kan være med på å forklare de tre hovedtemaene;
lokaldemokrati, økonomiske konsekvenser og stedstilhørlighet. Vi vil nå forklare de ulike
teoriene vi har valgt og knytte dem opp mot kommunesammenslåingen på Nord-Jæren.

2.1 Regionalisme
Finland er et eksempel på et regionalt system som er en kombinasjon av gammel regionalisme
og ny regionalisme, både med regioner som har slått seg sammen over tid og nye som har blitt
slått sammen siden 1990 og frem til dags dato (Zimmerbauer, 2012). Gammel regionalisme
kan vanligvis forstås som at regioner er enheter som har blitt institusjonalisert over tid og har
derfor en historisk dybde. Institusjonalisering betyr å gå inn i faste regelstyrte former
(Sociology, 2015). Slike enheter kan være betydningsfulle for innbyggerne og regionens
aktive deltagelse. I følge Zimmerbauer (2012) kan gammel regionalisme forstås som en
reaksjon mot en etablert maktform som kan være en trussel mot lokaldemokratiet. Ved en
kommunesammenslåing kan gammel regionalisme også sees som en måte å forminske de
lokale aktørene på. Zimmerbauer (2012) forklarer videre at det er naturlig for en opposisjon
mot en kommunesammenslåing å oppstå, men er ofte midlertidig fordi det er en dynamisk
reaksjon på forandring.
Ny regionalisme fremhever regionens behov for å utvikle konkurransedyktighet som
kan hevde seg på et globalt nivå. Disse nye regionene er ofte opprettet for spesielle formål
som for eksempel økonomisk vinning og nye politiske prosesser (Zimmerbauer, 2012). Ny
regionalisme tar for seg ett styresett som går på tvers av kommune, fylke og stat, og politiske
og sosiale bevegelser. Zimmerbauer (2012) forklarer at prosessen også har en tendens til å
vektlegge økonomiske regioner som er direkte involvert i den globale økonomien.
Både gammel regionalisme og ny regionalisme har likhetstrekk med konseptene “spaces of
regionalism” og “regional spaces”. Gammel regionalisme har i likhet med “spaces of
regionalism” en sterk kulturell identitet og et konservativt politisk syn, som regel rettet mot
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sentralisering av staten eller som i dette tilfellet storkommuner som nasjonale institusjoner.
De to konseptene tar for seg at stabile regioner er bestemte historiske enheter. Ny
regionalisme og “regional spaces” derimot har som mål å øke konkurransedyktigheten i
regionene eller å endre strukturen på det det regionale styresettet (Zimmerbauer, 2012).
Avinstitusjonalisering
Når gamle regioner blir avinstitusjonalisert og når nye regioner etableres er det ikke bare
administrative og økonomiske prosesser på nasjonalt nivå eller en neoliberaløkonomi på
globalt nivå, men ideene om grenser, territorier, og regional identitet i fokus (Zimmerbauer,
2012). Begrepet avinstitusjonalisering forklarer hvordan prosessen bak en sammenslåing av
regioner skjer eller prosessen når en region oppløses til mindre deler. Zimmerbauer (2012)
mener regionen ikke lenger vil ha en offisiell status i det regionale systemet, men kan fortsatt
ha en rolle eller betydning som et identitetssted. Stedsidentitet skal vi se nærmere på i
avsnittet under. Selv om de eksisterende grensene blir forandret i prosessen kan de symbolske
grensen eksistere over lengre tid etter en sammenslåing. Ved slike avinstitusjonaliserings
prosesser følger det med økonomiske, politiske og kulturelle utfordringer, og i noen tilfeller
kan slike sammenslåinger lede til regionalt kaos (Zimmerbauer, 2012).

2.2 Stedsidentitet
Stedstilknytting er ifølge Ruud (2015, s. 181) et bånd mellom et sted og en person, både
mellom personer innad i stedet og et direkte bånd mellom enkelt individer og stedet. Dette
påvirker en persons identitet fordi det omhandler de sosiale tilknytningene og den fysiske
kontakten til stedet. Plassen man er fra er med på å gi mennesket sin identitet, grunnet måten
man bruker og deltar i sitt miljø på (Ruud, 2015, 181). Relasjonene man skaper på et sted er
med på å forme den personen man er, men bidrar også til å forme stedet til det det er.
Stedsforståelsen kan være bygget opp av politiske påvirkninger over tid, av de som benytter
seg av stedet og av de som bor på stedet. Ruud (2015, s. 182) mener de sosiale, politiske og
fysiske båndene en person knytter til stedet er med på å forme stedsidentiteten. Som nevnt
innledningsvis har vi sett at spesielt innbyggerne i Sola og Sandnes er negative til en
kommunesammenslåing. Dette kommer muligens av at innbyggerne i de nevnte kommunene
mener stedsidentiteten er truet av et større og mer dominerende Stavanger. En
kommunesammenslåing vil kunne endre den politiske og geografiske tilknytningen til stedet
de kommer fra.
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2.3 Urban governance
Elander (2002) beskriver urban governance som en betegnelse som inkluderer de nye
styringsformene, spesielt de som den siste tid har blitt mer fremtredende. Governance kan
defineres på flere ulike måter blant annet involveringen av bred variasjon av aktører i en
regions beslutningsprosess. Generelt inkluderes aktører som sosiale bevegelser, private
selskap og ikke-statlige organisasjoner. Vi vil videre i denne oppgaven operere med de tre
ulike kommunene Sandens, Sola og Stavanger, som de ulike aktørene. Vi har valgt å se bort
ifra de andre aktørene som næringslivet og innbyggernes meninger ettersom vi ønsker at
fokuset i forskningen skulle rettes mot politikerne og den politiske prosessen som oppstår ved
en eventuell sammenslåing. En annen grunn til at vi utelot andre sektorer er grunnet
oppgavens omfang, og tidsbegrensingen under feltkurset. På tross av dette mener vi likevel at
urban governance er relevant teori for forskningen selv om det vanligvis inkluderer alle
aspekter av samfunnet. Relevansen kan også begrunnes med at Rhodes (1997, s. 53) skriver at
nettverk ikke kun omhandler økonomi, men inkluderer også hvordan nettverk er med på
utforming av politikk. Governance referer også til den unike koordineringen mellom aktørene
som tar del i ett nettverk og partnerskap (Resell, 2009, s. 14) som i denne forskningen vil
være den eventuelle storkommunen. Samarbeidet i dette nettverket kan sees på som ett
verktøy for å oppnå entreprenørpolitiske mål. Hall & Hubbard (1996) mener
entreprenørpolitikk brukes for å beskrive endringene i hvordan byer styres. Det man ønsker å
oppnå med en slik type politikk er blant annet en økonomisk utvikling, lokal vekst, en sterkere
konkurransekraft og å tilby innbyggerne en tilbudsorientert politikk (Leitner & Sheppard,
1998, referert i masteroppgave av Resell, 2009, s. 12-13).
Urban governance er utgangspunkt for flere ulike teorier, men et fellestrekk for dem
alle er hvordan de ser på samarbeid mellom de offentlig og de private aktørene. Vi vil som
tidligere nevnt bruke de tre ulike kommunene som de offentlige aktørene, vi velger derfor å se
bort ifra de private. Vi mener dette valget kan rettferdiggjøres ettersom Rhodes (1997, s. 53)
definerer governance som et selvorganiserte nettverk der det blant annet er et konstant
samarbeid mellom aktørene innad i de ulike nettverkene. Som nevnt ser vi på aktørene som de
ulike kommunene, og nettverket representerer en eventuell storkommune, videre ser vi på de
ulike politikerne som medlemmer av nettverket. Rhodes (1997, s. 53) beskriver videre
nettverkets behov for et samarbeid for å oppnå ett felles mål i å utveksle ressurser, som i
denne oppgaven blant annet inkluderer økonomi og offentlige tjenester. Tillit er grunnlaget
for samarbeidet og nettverkets medlemmer (politikerne) har selv forhandlet frem nettverkets
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regler (Rhodes, 1997, s. 53). I forskningen tilsvarer disse reglene de politiske forhandlingene
som utformet prinsippdokumentet. I prinsippdokumentet har politikerne satt som mål at NordJæren skal styrke lokaldemokratiet og makten til de folkevalgte ved å flytte makt og
myndighet til det som vil bli ti bydelsutvalg. Gjennom en sammenslåing skal det være enkelt
for alle innbyggere å ha oversikt over det som skjer i storkommunene, det vil altså
tilrettelegges for god kommunikasjon. Prinsippdokumentet er derimot ikke lovfestet og kan
endres etter en mulig storkommune blir fastslått (Prinsippdokument, 2016).
Samarbeid og partnerskap er et viktig poeng i urban governance teorien og Bailey
(1995, referert i Elander, 2002, s. 191) definerer fenomenet som «...a coalition of interests
drawn for more than one sector in order to prepare and oversee an agreed strategy for the
regeneration of a defined area». Vi kan derfor se på partnerskap mellom aktørene
(kommunene) som et verktøy for å kunne løse fremtidens utfordringer, noe som i dette tilfelle
viser seg for enkelte politikere å være et politisk mål i seg selv.
Marsh og Rhodes (Marsh, 1998, s. 16) mener at et nærere samarbeid i form av
nettverk vil kunne øke påvirkningskraften. Vi vil bruke dette i forskningen for å se om
politikerne mener en eventuell storkommune kan stå sterkere sammen ovenfor en
beslutningsmyndighet som regjeringen, enn de tre kommunene gjør hver for seg i dag. Videre
kan ett nettverk ifølge Hay (1998, s. 36) også forståes som en strategisk allianse som forsøker
å påvirke en viss situasjon, men aktørene må også se på muligheter og begrensninger ved et
nettverk. Vi vil implementere dette i forskningen ved å se på hva politikerne mener er
kommunenes muligheter og utfordringer i forhold til en eventuell storkommune.
Sammen utgjør disse teoriene et godt rammeverk for å forstå empirien rundt den eventuelle
kommunesammenslåingen av Sola, Sandnes og Stavanger.

Intervju, observasjon og diskursanalyse
Vi har i denne oppgaven valgt å bruke intervju og observasjon som metode for å innhente
informasjon, ettersom vi mener disse metodene vil hjelpe oss å få best mulig svar på
problemstillingene. Videre har vi brukt diskursanalyse for å samle informasjonen vi har
innhentet og for å sette funnene opp mot hverandre i empirien.

3.1 Intervju som metode
Intervju er ifølge Dunn (2010, s. 101) en datainnhentings metode hvor man bruker oral
utveksling av informasjon. Tradisjonelt er det ansikt til ansikt, men man kan også for
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eksempel bruke telefonintervju (Groves, 1990, s. 222). Det finnes tre hovedformer for
intervju; strukturert, ustrukturert og semi-strukturert (Dunn, 2010, s.102). I denne oppgaven
vil vi bruke semi-strukturert intervju fordi vi mener dette vil gi best mulig grunnlag for en god
dialog med informantene. I følge Dunn (2010, s.102) er det fire hovedgrunner til å bruke
intervju:

1. For å fylle kunnskapshull der andre metoder som for eksempel observasjon, ikke strekker
til.
2. For å forske på kompleks menneskelig oppførsel og motivasjon.
3. For å innhente bred informasjon av betydning, meninger og erfaringer fra
intervjuinformanter.
4. For å vise respekt og gi styrke til informanten og for å gi en stemme til vanskeligstilte
og/eller undertrykte grupper.
Intervju er en spesielt god metode når man vil ha tilgang til informasjon om hendelser,
meninger og erfaringer (Dunn, 2010, s. 102). En av styrkene ved intervju er at den tillater
forskeren å oppdage informasjonen som er relevant for informanten (Dunn, 2010, s. 103).
Intervju som metode under feltkurs
Vi valgte metoden semi-strukturert intervju som tilsier at vi på forhånd av feltkurset måtte
konstruere en intervjuguide (Dunn, 2010, s. 110). Spørsmålene presentert i intervjuguiden er
sentrert rundt problemstillingene, og vi som forskere måtte på forhånd avgjøre hva vi mente
var relevante spørsmål å stille informantene. Intervjuguiden besto av fullstendige setninger og
spørsmål som var organiserte, men fleksible. Dette vil si at vi under intervjuene kunne
omorganisere rekkefølgen på spørsmålene, og se bort ifra enkelte spørsmål om de viste seg å
ikke være relevante til informanten (Dunn, 2010, s. 110). Det at vi valgte semi-strukturert
intervju stilte krav til at vi som forskere dirigerte samtalen i en relevant retning under
intervjuene. Vi opplevde at vi med bruk av denne metoden oppnådde mer kvalitativ forskning,
noe vi mener ganget oppgaven.

3.2 Observasjon som metode
Det finnes i likhet med intervju flere typer observasjon. I denne oppgaven vil vi bruke
deltagende observasjon, mer konkret, «Observer-as-participant» (Kearns, 2010, s. 244-246).
Det er en rekke grunner til å velge observasjon som metode, og disse kan ifølge Kearns (2010,
s.242) oppsummeres som:

135

1. Telling, et eksempel på dette kan være å telle visse mønstre for å etablere rytmer av
aktivitet.
2. Komplementerende bevis, innsamling av utfyllende informasjon før, under og etter andre
mer strukturerte former av datainnhenting.
3. Kontekstuell forståelse, der målet er å konstruere en dybdeforståelse av en bestemt tid i et
bestemt sted gjennom direkte erfaring.
Observasjon som metode under feltkurs
I forskningen har vi valgt å legge hovedfokuset på politikernes standpunkt i forhold til
kommunesammenslåingen av Sola, Sandnes og Stavanger. Det vi ville oppnå ved å bruke
deltagende observasjon som metode under feltkurset var å få et innblikk i forholdet mellom
politikerne og innbyggerne under folkemøte på Sola 10. mai 2016. Vi har bevist valgt å ikke
gå dypere inn på innbyggernes meninger angående sammenslåingen, men vi håpet å kunne
oppnå det Kaerns (2010, s. 242) beskriver som «…added value from time ‘in the field’ and to
provide a descriptive compliment to more controlled and formalized methodes such as
interviewing». Vi håpte også under folkemøte at observasjon ville gi oss et dypere innblikk i
hva de ulike partiene er enige og uenige om i forhold til kommunesammenslåingen. Vi håpet
at spørsmål fra beboere ville bli besvart under folkemøtet og at innbyggerne ville kreve
konkrete svar fra politikerne.

3.3 Diskursanalyse som metode
Ifølge Waitt (2010, s. 217) er diskursanalyse i dag er en veletablert tolkende tilnærming for å
indentifisere ideer eller diskurser som brukes for å gi menig til en bestemt sosial og
midlertidig kontekst. Diskursanalyse skiller seg fra andre kvalitative metoder ved dens bruk
av de utfordrende ideene til den franske filosofen Michel Foucault (Waitt, 2010, s. 217).
Bruk av diskursanalyse i empirien
Foucault har ulike tolkninger av diskursanalyse (Waitt, 2010, s. 218). Vi vil i denne oppgaven
bruke tolkningen som tar for seg at «…a group of statements that appear to have a common
theme that provides them with an unified effect». Vi mener denne tolkningen i større grad kan
relateres til funnene vi gjorde under feltkurset. Det kan begrunnes ved at politikernes
argumenter i stor grad kunne fordeles i tre ulike hovedtemaer. Politikere for og imot
kommunesammenslåingen av Sola, Sandnes og Stavanger brukte ofte de samme argumentene
innenfor de tre temaene for å støtte sitt standpunkt. I empirien velger vi derfor å sette de ulike
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argumentene opp mot hverandre, innenfor de tre hovedtemaene. I en diskursanalyse skal man
spørre seg om hvorfor informantene argumenterer som de gjør (Waitt, 2010, s. 227).
Politikerne føler en klar tilhørighet til sitt politiske parti og dette vil derfor kunne påvirke
deres standpunkt, men vi ser i dette tilfellet at politikere fra samme parti har tatt forskjellige
standpunkt. I empirien har vi derfor valgt å stadfeste hvilket parti hver informant tilhører. Vi
velger primært å bruke diskursanalyse som et verktøy for å sammenligne de ulike
argumentene.

3.4 Utsiling av metoder
Ved utvalg av hvilke metoder vi ville ta i bruk i forskningen vurderte vi et knippe ulike
metoder. Vi vil ikke fokusere på metodene vi ikke valgte å ta i bruk, men vi vil nevne
metoden spørreskjema ettersom vi i forkant av feltkurset vurderte metoden. Metoden vurderte
vi fordi den kan gi relevant innblikk i sosiale prosesser og er meget praktisk og effektiv
(McGuirk & O’Neill, 2010, s. 192). Vi valgte tilslutt å se bort ifra spørreskjema grunnet
bekymringer rundt begrensingene i dybdeinformasjon ved bruk av metoden (McGuirk &
O’Neill, 2010, s. 192).

3.5 Utvalg av informanter
Dunn (2010, s. 112) sier informanter vanligvis velges ut ifra relevansen til problemet eller
temaet som har kommet frem i tidligere litteratur, eller fra annen bakgrunnsinformasjon. Dette
involverer å velge informanter som kan kommunisere frem aspekter rundt deres egne
erfaringer og ideer med relevans til forskningen (Minichiello mfl., 1995, s. 168). Som
tidligere nevnt er vårt hovedfokus på politikerne og vi valgte derfor bevist både politikere for
og imot en kommunesammenslåing på tvers av de tre kommunene. Vi valgte, som også Dunn
(2012, s. 112) mener er viktig, å ta kontakt og bekrefte ett intervju på informantens premisser.
Vi kontaktet ti mulige informanter via epost der vi fulgte Robertsons (1994, s. 9) fire
anbefalingspunkter for god intervju praksis. Vi fikk god og positiv respons fra de fleste
mulige informantene, og hadde før feltkurset etablert avtaler med seks meget relevante
politikere. Det var derimot enkelte av de andre politikere som ikke hadde mulighet til å sette
av tid til intervju, eller som ikke responderte. Vi mener likevel de seks informantene vi avtalte
og gjennomførte intervju med ga oss tilstrekkelig informasjon for å kunne besvare
problemstillingene.
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3.6 Kritikk av, og utfordringer ved, valgt metode
I etterkant av feltkurset forsto vi at selv med nøye utvalgte spørsmål og forberedelse, utarter
ikke alle intervju seg likt. Vi opplevde at de fleste intervjuene ga oss de svarene vi trengte og
at god dialog og samarbeid var en rød tråd, men vi opplevde også å bli overkjørt av enkelte
informanter. Dunn (2010, s. 113) mener forholdet mellom intervjuer og informant er viktig
ettersom det kan påvirke informasjonen som kommer frem under intervjuet. Vi forsøkte
derfor å ha en vennskapelig tone med informantene for å skape en god dialog. Denne
vennligheten kan derimot ha ført til at vi i større eller mindre grad kan ha mistet respekt fra de
ulike informantene. Goode and Hatt (Oakley, 1981, s. 309-310) advarer intervjuerne mot å
være for vennlige mot informanten «…the interviewer cannot merely lose himself [sic] in
being friendly. He must introduce himself as though beginning a conversation, but from the
beginning the additional element of respect, of professional competance, should be
maintained…» .Spesielt i ett av tilfellene brukte informanten nærmest et kvarter av den
planlagte timen til å snakke om egne interesser. Informasjonen vi fikk var relevant i forhold til
kommunesammenslåingen generelt, men ikke direkte relevant til oppgaven. Vi hentet oss
dermed inn, og den resterende delen av intervjuet fortsatte som et balansert samarbeid der vi
fikk svar på spørsmålene, samtidig som politikeren fikk synse rundt emnet. Vi ser derfor i
noen tilfeller at vi muligens kunne ha tjent på å forhånds sende intervjuguiden ettersom dette
kunne ledet til mer relevante svar.
I forhold til observasjonsmetoden ser vi i etterkant at folkemøtet dessverre ikke tillot
spørsmål fra salen. I forhold til vår oppgave er ikke innbyggernes meninger direkte relevant,
men det hadde vært interessant å høre hvor politikerne står i sakene som er viktige for folket.
Det var heller ikke en bred variasjon av partier til stede, men vi følte allikevel at
observasjonen ga oss et bredere overblikk over situasjonen, spesielt den i Sola. Det er et
interessant funn at deltagelse fra innbyggerne i salen ble utelatt under folkemøtet, men vi
velger å se bort ifra dette ettersom vi ikke ser på det som et relevant funn i forhold til
oppgaven.

Sekundærdata
Vi har i oppgaven valgt å ikke ha et spesielt fokus på sekundærdata ettersom vi heller ønsket å
basere oppgaven på funn gjort under feltkurset. Likevel har vi valgt å ta med en figur som
kort sier noe om innbyggernes standpunkt i saken som vedrører sammenslåingen av
kommunene Sola, Sandnes og Stavanger.
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4.1 Statistikk

Innbyggerundersøkelse Januar 2016
for Sola, Sandnes og Stavanger målt i prosent
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Figur 1: Innbyggerundersøkelsen utført av Opinion AS i desember 2015 av 1000 innbyggere i Stavanger, 1000
innbyggere i Sandnes og 800 innbyggere i Sola, for eller imot en kommunesammenslåing. Kilde: Data basert på
undersøkelse utført av Opinion AS

I figuren over ser vi resultatet av en spørreundersøkelse foretatt i forkant av avstemningen om
kommunesammenslåing i de tre ulike kommunene. Svarene er basert på hva innbyggerne i de
ulike kommunene mener om saken. I samsvar med partiene er også innbyggerne i Stavanger
mer positiv til en sammenslåing, mens innbyggerne i Sandnes og Sola stiller seg mer negativt
i forkant av avstemningen 30. mai 2016.

Empiri basert på forskning og funn innhentet under feltkurs
på Nord-Jæren
Etter gjennomført feltkurs på Nord-Jæren så vi at det var tre hovedtemaer som gikk igjen i
argumentene for og imot en sammenslåing fra politikernes side. Disse tre er lokaldemokrati
og avstand til beslutninger, økonomiske konsekvenser med hovedfokus på eiendomsskatt og
tjenester og «vi har det bra nok som vi har det». Sist nevnte hovedtema har vi videre i
oppgaven valgt å kalle nullalternativet ettersom det tilsier ingen endring. «…nullalternativet,
som beskriver dagens situasjon og forventet videre utvikling hvis ingen tiltak blir iverksatt på
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området» (Direktoratet for Økonomistyring, 2014, s. 20). I temaet om nullalternativet ligger
hovedfokuset vårt på stedsidentitet.
For å svare på om det finnes enkeltsaker eller argumenter som er avgjørende for
politikernes standpunkt angående en sammenslåing, vil vi fordele argumentene inn i disse tre
temaene. Vi vil også bruke disse tre temaene for å svare om det finnes saker som angår
kommunesammenslåingen det ikke snakkes om eller som ikke tas opp i media, men som er
relevante i diskusjonen. Før vi tar for oss de tre hovedtemaene og knytter empirien opp mot
relevant teori, vil vi gjøre rede for informantenes parti og standpunkt. Deretter vil vi begynne
med det første temaet; lokaldemokrati og avstand til beslutninger.


Informant A, Stavanger, Sosialistisk Venstreparti (SV), mot en sammenslåing



Informant B, Sola, Høyre (H), mot en sammenslåing



Informant C, Sola, Høyre (H), for en sammenslåing



Informant D, Stavanger, Kristelig Folkeparti (KRF), for en sammenslåing



Informant E, Sandnes, Fremskrittspartiet (FRP), mot en sammenslåing



Informant F, Sandnes, Høyre (H), for en sammenslåing

5.1 Lokaldemokrati og avstand til beslutninger
Informant B er bekymret for avstanden som vil kunne oppstå mellom lokal politikerne og
innbyggerne i en eventuell storkommune (intervju 11.05.16). Informanten er også bekymret
for mer makt til byråkratiet, men tror folk flest ikke vil merke den stor forskjellen i forhold til
lokaldemokratiet. Denne bekymringen kan vi ifølge begrepet gammel regionalisme som i
Zimmerbauers (2012) artikkel forstå som en reaksjon mot en etablert maktform som kan være
en trussel mot lokaldemokratiet.
I enighet med informant B er også informant A bekymret for at avstanden mellom innbygger
og politiker vil bli større i en eventuell storkommune. Informant A legger også til at større
ikke nødvendigvis er synonymt med bedre, og selv om makten ifølge prinsippdokumentet skal
delegeres ut til bydelsutvalgene i større grad, vil ikke dette nødvendigvis føre til mer makt til
innbyggerne (intervju 10.05.16).
Informant D mener derimot at det er positivt med mer makt til bydelsutvalgene og at partiene
ved en eventuell sammenslåing vil få større bredde (intervju 10.05.16). Videre mener hun at
det er viktig at alle innbyggerne føler at de får delta i politiske avgjørelser og prosesser.
Informantens ønske om et nytt regionalt styresett kan relateres til begrepet Zimmerbauer
(2012) beskriver som ny regionalisme og «regional spaces».
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Informant F mener det ved en eventuell storkommune vil oppstå en utfordring ettersom det vil
bli lenger avstand mellom politikerne og innbyggerne, men han mener at en storkommune vil
ha større gjennomslagskraft nasjonalt (intervju 12.05.16). Denne uttalelsen kan ifølge Hay
(1998) relateres til urban governance der en storkommune kan forstås som en strategisk
allianse som står sterkere sammen ovenfor en beslutningsmyndighet.
«Avstanden mellom politikere og innbyggere trenger ikke være en ulempe, det kan være med
på å fjerne inhabilitet som lett kan oppstå i lokal samfunn. Inhabilitet har vi ved de
interkommunale selskapene som er mellom kommunene i dag» (informant F, intervju
12.05.16). Informant C er enig med uttalelsen fra informant F og sier at det kan være en
utfordring for demokratiet at innbyggerne har personlige forhold til de lokale politikerne
(intervju 10.05.16). Inhabilitet kan muligens forhindres ved endring av strukturen på det
regionale styresettet, ifølge ny regionalisme og «regional spaces» (Zimmerbauer, 2012).
Informant E mener derimot at endring av strukturen i kommunen vil kunne føre til «…mer
makt til byråkratiet, og mindre til den enkelte bedrift og innbygger. Det vil bli lettere å
misbruke makten» (intervju 09.05.16).

5.2 Økonomi med hovedfokus på eiendomsskatt og tjenester
Informant A mener eiendomsskatten er et tap-tap-argument (intervju 10.05.16). Han sier
videre at det allerede er økonomiske kutt i diverse sektorer, og at kommunene ikke har råd til
å kutte mer. Informant C derimot sier at Stavangers eiendomsskatt i dag kun utgjør 2 % av det
totale budsjettet, og han mener fjerningen absolutt vil være gjennomførbar (intervju 11.05.16).
Informant B mener også en storkommune uten eiendomsskatt burde fungere ettersom Sandnes
og Sola klarer seg fint økonomisk i dag (intervju 11.05.16). Både argumentet til informant C
og informant B kan kobles opp mot entreprenørpolitikk i urban governance teorien der man
ønsker å oppnå økonomisk utvikling og lokal vekst (Hall & Hubbard, 1996).
Det står i prinsippdokumentet at ingen skal miste jobben som følge av
sammenslåingen, men informant A mener derimot at de økonomiske følgene indirekte vil føre
til tap av arbeidsplasser (intervju 10.05.16). Argumentet til informant A kan sees på som et
eksempel på en økonomisk utfordring som kan oppstå under en avinstitusjonaliserings prosess
(Zimmerbauer, 2012). Informant E mener det at prinsippdokumentet legger til grunne at ingen
skal miste jobbene sine som følge av en kommunesammenslåing, bare er et spill for galleriet
(intervju 09.05.16). «…enkelte politikere som argumenterer mot en sammenslåing viser
mistillit til prinsippdokumentet, som kan være grunnlaget for politikken i en eventuell
storkommune. Det er provoserende at de som er imot sammenslåingen ikke har villet skrive
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under på det ferdige prinsippdokumentet, for å sikre at dette blir det faktiske grunnlaget»
(informant F, intervju 12.05.16). Grunnlaget for politikken i en eventuell storkommunesom er
lagt frem i prinsippdokumentet, kan relateres til urban governance ettersom samarbeidet i
dette nettverkene kan sees på som et verktøy for å oppnå entreprenørpolitiske mål (Hall &
Hubbard, 1996). Informant E påpeker at Stavanger ikke har noen forpliktelse til å fjerne
eiendomsskatten, og mener skatten vil implementeres i Sandnes og Sola i en eventuell
storkommune (intervju 09.05.16). «… prinsippdokumentet er ikke rettslig bindende, og det
skal ikke mer til enn ett vedtak i den nye kommunen før eiendomsskatten er tilbake…»
(informant D, intervju 10.05.16). Informant E mener det ikke er noe politisk vilje i Stavanger
for å endre innkrevingen av eiendomsskatt, «…dette er kun blitt brukt som et lokkemiddel for
de andre kommunene» (intervju 09.05.16). Om prinsippdokumentet ikke overholdes ved en
eventuell sammenslåing kan det ifølge avinstitusjonaliserings begrepet føre til regionalt kaos
(Zimmerbauer, 2012). Informant C sier at om de andre politikerne ikke tror på at tjenestene
vil bli opprettholdt lokalt, tror de heller ikke på prinsippdokumentet (intervju 11.05.16). I
følge Rhodes (1997, s. 53) er tillit grunnlaget for samarbeid for å oppnå ett felles mål i
utvekslingen av ressurser, i dette tilfellet offentlige tjenester. Informant C sier videre at
tjenestene er gode i dag og at de vil fortsette å være gode i en storkommune, men det vil bli
større diversitet og utvalg av tjenester, spesielt for de svakere stilte i samfunnet. Informant E
sier som informant C at kvaliteten på de kommunale tjenestene ikke vil endres, men legger til
at rammebetingelser og prissetting vil kunne endres (intervju 09.05.16).

5.3 Nullalternativ i forhold til stedsidentitet
Informant A mener at Sandnes, Sola og Stavanger allerede er robuste kommuner med gode
fagmiljøer (intervju 10.05.16). Informant B er i likhet med informant A imot en
sammenslåing ettersom hun er redd for at Sola skal bli en bydel i Stavanger, som Madla og
Hetland i 1965 (intervju 11.05.16). Denne frykten kan kobles opp mot teorien gammel
regionalisme ettersom regioner over tid får historisk dybde (Zimmerbauer, 2012). Informant C
mener derimot at «…innbyggerne kan stemme mot en sammenslåing fordi de mener ting er
gode nok som de er, men ting vil forandre seg i fremtiden» (intervju 11.05.16). I forhold til
dette utsagnet er Zimmerbauers (2012) tolkning av ny regionalisme relevant ettersom det
fremhever regionens behov for å kunne hevde seg på et globalt nivå også i fremtiden.
Informant B mener stedsidentiteten i forhold til den eventuelle kommunesammenslåingen er
veldig basert på følelser (intervju 11.05.16). Dette kan relateres til Ruuds (2015, s. 181) teori
om stedsidentitet som tar for seg at relasjonene man skaper på et sted er med på å forme den
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man er. Informant F mener også prosessen spiller på innbyggernes følelser og identitet
(intervju 12.05.16). Han sier videre at dette kan være grunnen til at innbyggere ikke føler en
tilknytning til navnet på den nye storkommunen; Nord-Jæren. Informant C mener politikere
imot en sammenslåing har brukt navn diskusjonen for å spore av og forhindre prosessen
(intervju 11.05.16). Informanten sier videre at han tror politikerne som er imot
sammenslåingen griper fast i de enkle tingene, som for eksempel navnet. Navnet kan relateres
til stedstilknytning som er et direkte bånd mellom enkelt individer og stedet (Ruud, 2015, s.
181). Det er de samme som er mest imot en sammenslåing som har foreslått navnet NordJæren, dette er også de som ikke har vært villige til å skrive under på prinsippdokumentet,
ifølge informant F (intervju 12.05.16). Han fortsetter med å si at det å kalle den eventuelle
storkommunen for Nord-Jæren antageligvis var et taktisk valg fra politikerne på mot-siden.
Informant A, som er imot sammenslåingen, sier at han håper navnet fører til at 50 % av
innbyggerne i Stavanger stemmer mot en sammenslåing (intervju 10.05.16). Han mener at
navnet er et argument det er lett å spille på og han innrømmer at han har bidratt til navn
debatten selv om han mener det ikke er særlig viktig. Informant D mener derimot navnet på
den nye kommunen er utrolig viktig. «Navnet er identiteten» (intervju 10.05.16). Ifølge Ruud
(2015, s. 181) er plassen man er fra med på å gi mennesket sin identitet. Det kan ifølge
informant C være visse kulturforskjeller mellom de tre kommunene som kan være utfordrende
(intervju 11.05.16). Dette kan relateres til Zimmerbauers (2012) forklaring av
avinstitusjonaliserings prosesser som kan føre til kulturelle utfordringer. Informant F mener
på den andre siden at kulturforskjellene er en smule konstruert (intervju 12.05.16) «Det er
ikke så store forskjeller mellom Sola, Sandnes og Stavanger, ingen er likere enn oss». I
intervjuet med informant E sier han at de tre kommunene er helt vidt forskjellige, kløften er
alt for stor blant annet kulturelt og økonomisk (intervju 09.05.16). Ifølge gammel
regionalisme og «spaces of regionalism» har en region en sterk kulturell identitet
(Zimmerbauer, 2012). Informant E avslutter med å si «…uansett resultat vil det gode
samarbeidet mellom kommunene aldri bli det samme» (intervju 09.05.16).

Konklusjon
I denne oppgaven var målet å komme til bunns i hvilke grunnlag politikerne hadde for å ta sitt
standpunkt i spørsmålet rundt kommunesammenslåingen av Sola, Sandnes og Stavanger.
I løpet av prosessen forsto vi at enkelte av de ulike politikerne tok sitt standpunkt
individuelt og uavhengig av partitilhørighet. Vi så at både politikere for og imot en
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sammenslåing brukte mange av de samme argumentene, men på ulike grunnlag. Disse
argumentene valgte vi å dele opp i tre ulike hovedtemaer som belyser utfordringene rundt
lokaldemokrati, økonomiske konsekvenser og stedsidentitet.
Vi kan se at eiendomsskatten har en viss påvirkningskraft på politikernes standpunkt,
men det er stor uenighet rundt betydningen av den i en eventuell storkommune. Ifølge
flertallet av politikerne er det få saker som ikke har fått nok oppmerksomhet i media eller i
prosessen generelt. Vi ser derimot at saker som for eksempel navn diskusjonen har tatt stor
plass i prosessen rundt en sammenslåing, i forhold til navnets faktiske relevans.
Samtlige av informantene mente de kunne se både fordeler og ulemper ved en
eventuell sammenslåing, og vi mener dette belyser politikernes ønske om å ta sitt standpunkt
på riktig grunnlag. Vi ser at politikerne mot en kommunesammenslåing mener de har det godt
nok som de har det, og at ulempene veier tyngre enn de mulige gevinstene. Politikerne for
mener også at de tre kommunene er gode nok som de er, men ser at en storkommune
muligens vil kunne stå sterkere sammen i møte med fremtidens utfordringer.
Vi konkluderer med at alle politikerne vi intervjuet vil det beste for sin kommune og
innbyggerne i den, ulikhetene ligger derimot i hva dette innebærer. For for-siden er
kommunesammenslåing synonymt med en bedre fremtid, mens mot-siden mener det beste for
sin kommune er at ting forblir som de er.
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Omstilling i petroleumsnæringen på
Forus
Ali J. Ankour Navarro, Tarjei Vrenne Domben, Hans Fredrik Koch Grønlien og Rasmus
Mildestveit Wedvich

Innledning
Helt siden det ble gjort store oljefunn på norsk sokkel, har Stavanger vært Norges midtpunkt
for oljenæringen og petroleumsrelatert industri. I kjølvannet av oljefunnene ble Forus
næringspark opprettet, og har siden blitt en “hotspot” for selskaper som direkte eller indirekte
driver virksomhet innenfor oljebransjen. Forus Næringspark har vokst til å bli en av de største
industriklyngene i Norge med 2500 bedrifter og 40 000 ansatte (Forus Næringspark AS 2016),
og næringsparken vil bli viktig i utviklingen av nye bedrifter og næringsvirksomheter i årene
fremover. Forus huser flere av Norges største bedrifter målt i omsetning og ansatte, samt de
største aktørene innenfor olje- og gass. Av disse er Statoil, Esso Norge, og BP Norge blant de
største bedriftene. Dette gjør at Forus næringspark spiller en viktig rolle for norsk industri når
det kommer til å definere hvilke retning utviklingen vil gå. Det finnes også andre “hotspots”
for olje- og gassvirksomheten i regionen, blant annet Tananger og Kvernevik. Selv om disse
områdene gjerne kommer i skyggen av Forus, er de likevel eksempler på områder hvor
oljerelatert virksomhet har vært helt sentralt for stedsutviklingen og sysselsettingen.
Ringvirkningene som oljeressursene på norsk sokkel har hatt på næringslivet i Norge er
enorme, noe vi lenge har nytt godt av. Bildet vi har hatt av oljeressursene på norsk sokkel - som
en trygg og sikker inntektskilde - er nå i ferd med å endre seg. Etter at oljeprisene begynte å
stupe i 2014 har bedriftene som direkte og indirekte er knyttet til petroleumsnæringen stadig
måtte gjøre tiltak for å holde liv i virksomheten, blant annet i form av en rekke oppsigelser. I
en tid hvor petroleumsnæringen går en uforutsigbar tid i møte vil det bli interessant å se hvilke
strategier bedriftene med tilknytning til oljebransjen har for å takle de store endringene i
markedet.
I tillegg til nedgangen i oljeprisen står også petroleumsindustrien overfor institusjonelle
endringer i form av økt miljøfokus, behovet for mer fornybar energi og nye klimamål nedfelt i
Paris-avtalen. Dette illustrerer først og fremst at andre forhold enn kun lønnsomhet spiller en
rolle i omstillingsdebatten. Videre er det viktig å påpeke at dette skaper en ekstra krevende
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situasjon ettersom aktørene som er involvert i omstillingsprosesser kan ha åpenbare
motstridende interesser.
Fokuset i denne oppgaven er bedrifter som driver virksomhet innenfor
petroleumsnæringen i Norge. I denne sammenhengen har vi

valgt å definere

petroleumsnæringen som alle bedrifter som enten driver med utvinning og støttetjenester eller
som fungerer som leverandører og underleverandører til olje- og gassnæringen, både i innland
og utland.

Problemstilling
2.1

Aktualisering av problemstilling

Vi har valgt å fokusere på temaet «omstilling og oljekrise» for å få en forståelse av hva som
gjøres, eller eventuelt ikke gjøres i Stavanger-regionen for å takle utfordringene norsk
oljeindustri nå står overfor. For å avgrense temaet har vi valgt å fokusere på omstilling i
bedrifter, og da utelukkende på bedrifter på Forus.
Grunnen til at vi valgte å studere omstilling på virksomhetsnivå, var at vi ville se på hva
som gjøres hos de individuelle aktørene innenfor petroleumsnæringen, samt høre deres
synspunkter på hvilke utfordringer en eventuell omstillingsprosess medfører. Samtidig ville vi
høre hva de selv mener er de beste strategiene for å takle disse utfordringene.
I en omstillingsprosess er det mange komponenter som virker inn. Aktørene i en slik
prosess spiller en spesielt stor rolle. I boken til Hansen & Selstad (2003) skiller de mellom tre
hovedgrupper av aktører: markedsaktører, samfunnsaktører og politiske aktører.
Hva de politiske aktørene og samfunnsaktørene mener er de beste tiltakene i en
omstillingsprosess, samsvarer ikke nødvendigvis med hva markedsaktørene (bedriftene) selv
mener, eller om disse tiltakene i det hele tatt er gjennomførbare. Det betyr at praksisen i
bedriftene kanskje ikke er den en som forsker forventer før en kommer i direkte samtaler med
dem. De ulike oppfatningene skyldes hvordan aktørene innenfor petroleumsnæringen definerer
sin rolle i omstillingsprosessen mot hva slags rolle samfunnet mener bedriftene har i en
omstillingsprosess. Konfliktdimensjonen i en slik sammenheng er gjerne basert på hvem sine
behov man skal ta hensyn til i en omstillingsprosess: skal man først og fremst vektlegge
bedriftsøkonomiske hensyn, eller skal man vektlegge mer overordnede mål om en diversifisert
nasjonal økonomi og miljørettet industri? Konflikten kan også skyldes et kunnskaps- og
erfaringsgap mellom politikere, akademikere, og aktører i industrien selv.
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De ulike måtene en definerer begrepene ‘omstilling’ og ‘lock-in’ er også et opphav til
konflikt. Hver enkelt har gjerne en egen oppfatning til hva en omstilling innebærer - noen mener
den skal være mer omfattende enn andre. En lock-in kan også se ulikt ut for en som er på
“innsiden” og for en som er på “utsiden” av systemet som er i en lock-in. Markedsaktørene og
storsamfunnet er i denne situasjonen motpoler som definerer situasjonen ulikt. Dette gjorde oss
nysgjerrige og ga oss lyst til å finne ut mer om hva som faktisk foregår i bedriftene på Forus.
Kriteriene for utvalg av informanter, samt definisjonen av begrepet ‘omstilling’ vil vi
forklare i de senere kapitlene.
2.2

Problemstilling

For å undersøke hvorvidt det foregår omstilling, samt hvordan den i så fall går for seg, har vi
utformet en hovedproblemstilling som suppleres av tre underproblemstillinger.

Hovedproblemstilling (HP):


Foregår det en omstilling i petroleumsnæringen på Forus som følge av nedgang i

oljepris?

For å svare på hovedproblemstillingen, har vi formulert følgende underproblemstillinger:

Underproblemstilling 1 (UP ):
1



I hvilken grad er innovasjon en strategi for omstilling for bedrifter på Forus i forbindelse

med nedgangen i oljesektoren?

Vi tenker at nedgangen i oljesektoren kan motivere til innovasjon for omstilling.
Innovasjon kan ta mange former, og i en omstillingsprosess er dette helt fundamentalt. Vi vil
se på hvilke av disse typene innovasjon som forekommer på Forus og hvilken rolle de spiller.

Underproblemstilling 2 (UP ):
2



Hvilken rolle spiller nærheten til andre bedrifter for omstillingsevnen til bedriftene på

Forus?

Bedrifter opererer ikke i vakuum. Beliggenhet og omgivelser virker inn på hvordan en
bedrift opererer, og da er det interessant å se hvordan nærheten til bedrifter rundt spiller inn på
viljen og evnen til omstilling.
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En effekt av nærhet til andre som også har satset tungt på oljerelatert virksomhet, kan
være at man ikke omstiller seg på grunn av mekanismer som forekommer naturlig i en klynge
(se kapittel 3.4); når det i et nettverk av bedrifter investeres mye penger i teknologi og
kompetanse kan en omstilling, selv om behovet foreligger, være vanskelig. Det leder oss til den
tredje underproblemstillingen.

Underproblemstilling 3 (UP ):
3



Har den omfattende satsingen på oljerelatert virksomhet ført til en tilstand av lock-in på

Forus?

Resultatet av drøftingen vil gi oss svar på om vi mener at Forus har kommet til en
tilstand av lock-in, som da vil si at de ulike bedriftene som til sammen utgjør Forus næringspark
ikke evner, eller har en vilje til å endre praksisen eller utviklingsløpet til sine respektive
virksomheter.

Teoretisk grunnlag
Oppgavens teoretiske grunnlag er basert på forskningslitteratur innen innovasjon, lock-in,
stiavhenghighet, robusthet (resilience) og næringsklynger. Vi mener at dette er sentralt for å
forstå hvordan aktører i en næring forholder seg til stadig endrede økonomiske forhold og
prosesser, i denne sammenhengen nedgang i oljepris. I omstillingsteori ligger det svært mye
fokus på innovasjon som det viktigste tiltaket for omstilling.
Litteraturen kan hjelpe oss med å forstå mekanismene som har ført til situasjonen vi ser
på Forus i dag, og kan kanskje gi løsninger på hvordan man kan komme seg ut av en slik tilstand.
Vi vil i de neste delkapitlene ta for oss teoriene vi har tatt utgangspunkt i, samt forklare hva
som ligger i begrepet ‘omstilling’.

3.1

Innovasjon

Innovasjon som begrep i debatten om omstilling ble først tatt i bruk av Joseph A. Schumpeter.
Han mente at økonomisk fremgang kom som en direkte følge av innovasjonsevne og
nyskapning. Her er det viktig å skille mellom oppfinnelser og innovasjoner, der oppfinnelser
(inventions) kan lages, bevisst, eller ubevisst, men det er en annen ting å ta dem i bruk og
gjøre dem kommersielle. Det er dette innovasjonsevne og innovasjonsprosesser går ut på
(Hansen 2003, S.48). Schumpeter beskrev fem forskjellige typer innovasjon: Nye produkter;
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nye metoder for produksjon; nye kilder til forsyninger; utnyttelse av nye markeder; nye måter
å organisere bedrifter på (Fagerberg et al. 2005, 6-7). I vår oppgave blir det mest aktuelt å se
hvor vidt bedriftene retter seg mot nye markeder, og om de tilbyr nye varer/tjenester.
En viktig skilnad i innovasjonsspørmålet er forskjellen mellom radikale og
inkrementelle innovasjoner, og hvordan disse påvirker omstilling. Inkrementelle innovasjoner
(marginale innovasjoner) er motsetningen til radikale innovasjoner (introduksjon av helt nye
typer maskiner og lignende). Schumpeter mente radikale innovasjoner var viktigst med tanke
på omstilling, men i dag er det stort sett enighet om at inkrementelle innovasjoner har minst
like stor påvirkning som de radikale, om ikke enda større (ibid., 7). Mange av de “radikale
innovasjonene” vi ser i dag er også et resultat av inkrementelle forbedringer (for eksempel
flyet og bilen), og de økonomiske fordelene ved inkrementelle innovasjoner må derfor ikke
undervurderes (ibid., 7-8).
For vår del er radikale og inkrementelle innovasjoner relevant fordi oljeindustrien er
en næring i konstant endring, og dette krever også at produktene og metodene som benyttes i
næringen endres i takt med utviklingen. Disse endringene kan ta form som utskiftninger av
teknologi, men også som mindre, gradvise forbedringer som kan gi store fortrinn i en bransje
som stadig krever forbedrede produkter av ypperste kvalitet.
I virksomheter representerer ulike typer innovasjon endringsprosesser som er ment til
å gi kontinuerlig økt lønnsomhet. Dette er nært beslektet med næringsomstilling som er omtalt
i neste avsnitt.

3.2

Omstilling i næringslivet

Omstilling er et omfattende begrep som kan bety ulike ting ut i fra hvilken kontekst og
skalanivå vi studerer. Vi har valgt å ta utgangspunkt i Isaksens (2016) egne definisjoner av
begrepet.
Han skriver: “Omstilling foregår og kan forstås på tre nivåer; i virksomheter, i enkeltnæringer og i næringslivet som helhet i et geografisk område, som en region eller et land”.
Omstilling skjer altså på tre ulike nivåer, men de er i sin natur relativt like. Ettersom vi
har valgt å angripe problemstillingen på bedriftsnivå vil vi ta utgangspunkt i definisjonen til
Isaksen av omstilling i virksomheter: “Virksomheter omstiller seg gjennom å introdusere
innovasjoner.” Videre skriver han:
“Omstilling krever at virksomheter utvikler, framstiller og selger andre, eller betydelig
endrede, varer og tjenester” (Isaksen 2016).

152
Det neste skalanivået er omstilling på nærings-nivå. Isaksen forklarer at det er relativt
lite forskjell mellom nivå én (virksomhet) og to (næring). Den største forskjellen er at
omstilling
på nærings-nivå også medfører utskifting av bedrifter. Han forklarer denne typen omstilling
slik:
“Nye virksomheter med andre eller bedre og rimeligere varer og tjenester, eller med mer
effektive
måter å arbeide på, erstatter etablerte bedrifter. Slik utskifting av bedrifter skjer ofte i
forbindelse
med teknologiske endringer; virksomheter som behersker ny teknologi tar over for
virksomheter
som har basert seg på etablert teknologi” (Isaksen, 2016).

Ettersom vår innfallsvinkel omstilling på foretaksnivå, og ikke næringen i sin helhet,
vil vi først og fremst fokusere på bedriftsinterne prosesser og strategier.
Omstilling kan bli utløst av ulike faktorer. Rammeverket rundt, samt motivasjonen til
de individuelle aktørene vil alle være viktige for å forstå hva som fører til omstilling eller
eventuelt ikke gjør det. Som tidligere nevnt har vi fokusert på markedsendringene knyttet til
oljeprisfallet som den viktigste årsaken til omstilling i petroleumsnæringen. Samtidig
samvirker dette med institusjonelle endringer og forestillingen om en grønn omstilling.
I forskningslitteraturen blir næringsomstilling oppfattet som en nødvendig prosess
som utløses av teknologiske- regulatoriske eller markedsmessige endringer. Manglende evne
til innovasjon og omstilling vil på sikt føre til stiavhengighet og lock-in, som er omtalt
grundigere i neste avsnitt.

3.3

Lock-in

Robert Hassink (2010) skriver i sin artikkel om hvordan en region kan låses inn i et mønster
hvis næringslivet bedriver virksomhet innenfor en snever næring. Et lite forbehold til
artikkelen til Hassink er at den omhandler robusthet på et regionalt nivå. På tross av det,
forklarer den på en god måte hva som ligger i begrepene stiavhengighet, robusthet og lock-in.
Mekanismene som fører til lock-in på regionalt nivå har mange av de samme likhetstrekkene
som mekanismene som fører til lock-in på lavere skalanivå. Hassink argumenterer for at
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fornyelse, fremfor justering, er avgjørende for at et foretak eller region skal kunne bryte ut av
en «lock-in». Da en justering kun vil være små endringer i strategi for å oppnå likevekt, vil en
fornyelse av en strategi være en signifikant endring i utviklingsbanen til foretaket eller
regionen for å opprettholde fremgang. Jamfør artikkelens tittel, er en regions evne til å motstå
gradvise sosio-økonomiske endringer, så vel som plutselige endringer eller “sjokk”, et sentralt
tema.
Vi vil senere drøfte, og ved hjelp av primærdata se om justering fremfor fornyelse er
strategien til bedriftene på Forus.
Arne Isaksen har også forsket mye på innovasjon og i boken “Innovasjoner i norske
næringer” skriver Isaksen et al. (2008) om kilder til stiavhengighet i næringslivet. De sier at
det finnes flere årsaker til at næringslivet opplever “inertia” eller treghet, og en av årsakene er
at investert kapital får en avtakende verdi når den ikke har en umiddelbar alternativ
anvendelse. Dette er noe som er typisk for kapitalintensiv industri, bl.a. i Norsk oljeindustri.
Videre sier de at “inertia” blir skapt gjennom akkumulasjon av bransjespesifikk og
teknologisk kunnskap. Med andre ord er en kjent mekanisme i slike miljøer at aktører i
nettverkssamarbeid låser seg til produkter og teknologier (Isaksen et al. 2008, 45).
“Kompetanse, teknologi og holdninger i den enkelte organisasjon er avgjørende for
om bedriften lykkes med å utvikle for eksempel et nytt produkt eller en ny tjeneste” (Isaksen
et al. 2008, 21).
Som sagt er lock-in et kjent fenomen som gjerne oppstår i spesialiserte næringer og
næringsklynger. På side 53 i boken til Isaksen et al. (2008) skriver de: “(Lock-in) innebærer at
aktører hviler for lenge på fortidas suksess ved å perfeksjonere seg innenfor kjente
teknologiske spor”. De forklarer dette ved at sterke regionale nettverk bidrar positivt til
regionens næringsliv ved at regionens bedrifter utvikler høy kompetanse innenfor en bestemt
teknologi og markedsområde. Den positive effekten av slik innlåsing blir derimot borte hvis
markedsforholdene endrer seg.
I boken viser Isaksen et al. til litteratur av Grabher (1993) og Hassink (2005), hvor
sterke regionale nettverk blir problematisert. Slike nettverk kan bidra til at industrien utvikler
høy kompetanse innenfor en bestemt teknologi og et bestemt marked. Dette gir fordeler en
periode, forutsatt at disse forholdene vedvarer. Når status quo blir endret, kan det som
tidligere var en positiv innelåsing (lock-in) bli en negativ innelåsning (Isaksen 2008, 52).
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Isaksen et al. viser også til at Granovetter (1978) allerede på 70-tallet påpekte styrken i løse
bånd som refererer til båndene som utgjør nettverket mellom bedriftene i regionen. Grabher,
som jeg refererte til tidligere, vendte på dette uttrykket og beskrev svakheten i sterke bånd.
Han identifiserte tre sammenhenger der det kan oppstå lock in som følge av sterke bånd: 1)
når bedriftsrelasjoner er funksjonelt hierarkiske, 2) når aktørene påvirkes av felles kognitive
strukturer, 3) når institusjonell struktur og politiske bånd forhindrer påkrevd omstilling
(Isaksen 2008, 52-53).
En måte sterke bånd blir til, er gjennom “local buzz” (Bathel et al. 2004, s.38). Med
“local buzz” refererer Bathel (2004) til måten informasjon og kunnskap flyter mellom aktører,
og måten denne kunnskapen tilegnes av disse. “Buzz” skapes gjennom interaksjonen mellom
aktører som kommuniserer og deler informasjon med hverandre “ansikt til ansikt”, ved at de
er til stede på samme sted, eller er lokalisert i samme område. Bathel definerer “buzz” slik:

“deling av spesifikk informasjon og stadig oppdatering av denne informasjonen, bevisste og
uventede læringsprosesser i organiserte og tilfeldige møter, applikasjonen av de samme
interpretative ordninger og felles forståelse av ny kunnskap og teknologi, så vel som felles
kulturelle tradisjoner og vaner innenfor et spesifikt teknologisk felt” (Bathel et al. 2004, s.38).
For enkelhets skyld kan man si at “buzz” kan være en eller flere typer kunnskap, eller
teknologityper som er populært i enkelte nettverk, som i en spesifikk næring.
Bathel (2004) mener at skapelsen av ny kunnskap og “buzz” (og dermed “lock-in”)
ikke kun er en konsekvens av nære relasjoner, men heller en kombinasjon av nære og fjerne
relasjoner. Bathel (2004) viser til termen “pipelines”, først introdusert av Owen Smith og
Powel (2002), til å referere til kanaler brukt i slike fjerne relasjoner. Bathel (2004) skriver at
selv om “kunnskapslekkasjer” er mer effektive i regionale (nære) nettverks-relasjoner, er ikke
nærhet den eneste faktoren. Avgjørende, ikke-inkrementell kunnskapsflyt er ofte generert
gjennom “network pipelines”, istedenfor urettet, spontan lokal “kringkasting” av kunnskap”
(Bathel et al. 2004, s. 40). Denne type kunnskap blir ofte skaffet gjennom strategiske,
interregionale og internasjonale samarbeid. Kanaler av den internasjonale typen blir av Bathel
(2004) kalt for “global pipelines”.
Som tidligere nevnt kan lock-in oppstå på ulike nivåer. Vi har til nå fokusert mest på
lock-in som oppstår internt i enkelte foretak. Innenfor økonomisk geografi har imidlertid
fokuset tradisjonelt vært på regioner eller næringsklynger. Dette skyldes at det kan oppstå en
rekke agglomerasjonsfordeler knyttet til samlokalisering av relatert næringsvirksomhet, blant
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annet gjennom infrastruktur, samarbeid, kompetanse, og arbeidskraft. Dette er tema i neste
avsnitt.

3.4

Geografiens implikasjon

I økonomisk geografi ligger det et stort fokus på hva geografisk beliggenhet har å si for
aktørene som driver virksomhet i det aktuelle området. Vi har tatt utgangspunkt i Porters
(2000) klyngeteori for å få en forklaring på hvordan nærhet spiller inn på innovasjon- og
konkurranseevnen til bedriftene på Forus. I artikkelen hans (sitert i Porter, 2000, s. 16)
oppsummerer han klynger slik:

«Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers,
service providers, firms in related industries, and associated institutions in a particular field
that compete but also cooperates».
Klynger dreier seg stort sett om samling av bedrifter på lokalt nivå. Disse skaper, ifølge
Porter, et konkurransefortrinn ved hjelp av mekanismene som inngår naturlig i klyngen, som
de som er nevnt over. Han sier også at fremgangen og produktiviteten til et sted ikke avhenger
av industrien som det konkurreres i, men hvordan det konkurreres. Derimot er innovasjon en
forutsetning, som Porter mener må ligge til grunn for konkurranse og vekst (Porter, 2000,
s.19). I artikkelen fremgår det også at klynger er klart overlegne i forhold til isolerte steder når
det kommer til å skape innovasjon og videreutvikling av gammel og ny teknologi (ibid., s.23).
Nye bedrifter i en klynge er også gjerne med på å sette fart på innovasjon da de allerede
etablerte bedriftene har utdaterte forretningsmodeller. Det er heller ikke uvanlig at disse
etablerte bedriftene danner samarbeid med de nye innovative bedriftene (ibid., s.25).
Porter vektlegger altså innovasjon som en forutsetning for vekst i en region. Vi vil
drøfte hvorvidt dette kan forklare robustheten og fortrinnet til industriklyngen på Forus, og
om det er et fokus på dette hos informantene vi snakket med.
I vår oppgave vil det være interessant å se om disse mekanismene Porter snakker om
gjelder for bedriftene på Forus, og om bedriftene der faktisk får noen av disse fordelene som
sistnevnte mener at klynger gir.

Metode
I denne oppgaven har vi hovedsakelig benyttet oss av kvalitativ data samlet gjennom intervju.
Hensikten med feltarbeidet var å komme i kontakt med aktører innenfor oljebransjen og dermed få
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informasjon direkte fra kilden. Vi har i tillegg benyttet oss av sekundære data og kvantitative data,
samlet gjennom kilder som statistisk sentralbyrå, IRIS og NAV.

4.1

Utvalg av informanter og feltområde

Vi valgte Forus som felt for vårt forskningsprosjekt, da det er Norges største næringsklynge
med høyest tetthet av bedrifter innenfor petroleumsnæringen. Forus har også et industrimiljø
med en lang tradisjon innenfor petroleumsnæringen, som gjør det spesielt interessant med
tanke på bedriftenes lange fartstid. Mange av bedriftene der har eksistert i titalls år, og er
ledende innenfor sine felt. I en tid hvor det nå er nødvendig med endringer, er det spennende å
se om disse spesialiserte bedriftene klarer å omstille seg og tilpasse seg nye omstendigheter.
Med dette i betraktning lagde vi to kriterier for utvalg av informanter, hvor det første
var at bedriften skal ha blitt etablert før 2010. Grunnen til at vi valgte det første
utvalgskriteriet, er fordi vi ønsket å komme i kontakt med bedrifter som etablerte seg da oljeog gassindustrien var den desidert mest lønnsomme bransjen i Norge. Det er naturlig å tro at
slike bedrifter sannsynligvis satset svært tungt på en tjeneste/vare innenfor denne bransjen.
Dette vil gjøre et eventuelt behov for omstilling større og muligens mer krevende.
Det andre kriteriet var at bedriften ikke skulle ha flere enn 35-40 ansatte. Dette valgte
vi for å lettere komme i kontakt med direktørene og lederne av bedriften. Dette ville øke
muligheten for å få best mulig svar angående bedriftens strategier og fremtidsplaner. Det var
også mest sannsynlig at personene i disse stillingene ville sitte på størst mengde informasjon
om driften og planene for utvikling av bedriften og eventuelle planer om omstilling. Et annet
poeng med å intervjue små og mellomstore bedrifter (SME’s) var at vi hadde en hypotese om
at disse kanskje ville være mer dynamiske og tilbøyelig for omstilling, i større grad enn større
bedrifter.
Primærkildene er basert på til sammen syv intervjuer hos informanter fra Forus.
Samtlige informanter satt i toppstillinger i sine respektive bedrifter som drev med ulik
virksomhet innenfor petroleumsnæringen. For å respektere personvern har vi valgt å
anonymisere disse, men vil referere til dem i drøftingsdelen med utgangspunkt i deres
virksomhet.
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Vi intervjuet informanter fra:


Eiendomsfirma: Ett av 7 datterselskap under et meglerkonsern, stasjonert på Forus.

Datterselskapene er spin-offs i ulike bransjer.


Ventilgrossist: Selger av ventiler, hovedsaklig til bruk i offshore-næringen, men

etterhvert nye bransjer. Produserer ingenting selv.


Oljeserviceselskap (A): Produserer patenterte borehoder til offshore-næringen. Basert

på ett produkt.


Rekruttering- og bemanningsselskap: Ligger under større internasjonalt selskap,

men driver med selvstendig virksomhet på Forus. Tilbyr en rekke støttetjenester til
oljebransjen.


Konsulentselskap: Tilbyr rådgiviing for bedre og mer effektive løsninger for etablerte

energi- og oljeselskap.


Oljeserviceselskap (B): Har patent på avansert sub-sea teknologi til bruk i

oljeutvinning. Fortsatt i uttestingsfasen.


Fabrikant og leverandør: Leier ut, tester og reparerer pumper og aggregater til

offshore-næringen.

Hvis vi hadde hatt mer tid og måtte gjøre noe annerledes, ville vi forsøkt å avtalt flere
intervjuer. Med et større datagrunnlag er det mer legitimt å se etter trender. Med et slikt
grunnlag kan man også trekke resultatet opp på et høyere skalanivå for å se om dette gjelder
for hele næringsklyngen eller regionen. Vi ser i ettertid at vi også kunne snakket med en
bedrift som retter seg spesielt mot bedrifter som trenger hjelp til å omstille seg. De kunne gitt
oss et godt innblikk i generelle trender som går igjen hos sitt klientell. Vi kunne brukt dette
som en sekundærdatakilde for å få et bredere grunnlag til å trekke konklusjoner angående
bedriftenes evne og vilje til omstilling.

4.2

Semi-strukturert intervju

Vi har valgt å hente primærdata fra feltarbeidet ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer. Ved
bruk av denne metoden er spørsmålene hovedsakelig bestemt på forhånd, men det er åpent for
fleksibilitet i måten disse fremlegges for informanten. Dette åpner for en mer åpen samtale i
en uformell tone (Longhurst 2010, 105). Åpne samtaler rundt et tema øker også sjansen for at
relevant tilleggsinformasjon dukker opp under intervjuet. Dette ble viktig for å få en bredere
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forståelse av bedriftene vi intervjuet, da vi på forhånd av intervjuene ikke hadde spesielt gode
forutsetninger for å vite nøyaktig hva de drev med.

4.3

Utfordringer i metoden

Ved å velge temaet “omstilling i oljenæringen” visste vi at vi ville møte på flere utfordringer i
innhenting av primærdata. Den største utfordringen var knyttet til nettopp begrepet
‘omstilling’ - hva litteraturen, men også hva informantene legger i begrepet. Allerede under
prosessen med å få på plass intervjuer ble mange av kontaktpersonene til de ulike bedriftene
skeptiske da vi fortalte at dette var vårt tema. Vi tror at mange trodde at vi som “forskere” var
på utkikk etter å finne storslåtte resultater og tegn på omstilling i form av radikale endringer i
forretningsmodellen til bedriftene. Mange tenkte nok også at vi kom med en agenda i form av
at vi “ønsket” å se en endring i en grønnere retning, i lys av at vi var “unge studenter ved
institutt for geografi”. Det ble derfor viktig å understreke at vi først og fremst ville vite hvilke
strategier de ulike aktørene hadde for å takle utfordringene nedgangen i oljepris medførte. Vi
hadde i forkant av intervjuene sendt dem infoskriv om hva vi ville ta for oss, slik at de visste
litt om hva vi ville snakke med dem om. Å informere dem på forhånd var også viktig for at de
ikke skulle møte oss med en defensiv holdning og frykt for å blitt støtt. Under intervjuene var
det viktig for oss å få informantene til å føle seg komfortable med intervjusituasjonen selv om
vi berørte tema som var relativt sensitive for vedkommende.
Gitt temaet for vår oppgave var det viktig å ta omstendighetene og situasjonen til
informantene i betraktning under intervjuene. Når det er aktører fra bedriftene som skal
fortelle om seg selv og sin situasjon er det alltid vanskelig å bedømme nøyaktig hvor
oppriktige de er og hvor presis dataen vi sitter igjen med er.

Statistikk og sekundærdata
Vi vil bruke kvantitativ data for å illustrere situasjonen og utviklingen i Stavangers oljenæring
og sysselsetting. Dette vil hjelpe oss å bedre forstå bakgrunnen og omfanget av den
situasjonen oljesektoren i Stavanger befinner seg i.
5.1

Sysselsetting innen utvinning

I Figur 1 kan vi se en stabil økning i sysselsetting mellom
2008 og 2013 i utvinning av råolje og naturgass, men dette forandrer seg
på slutten av 2013, hvor sysselsettingen begynner å synke. Vi har ikke klart å finne mer data
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om sysselsettingen i denne næringen etter 2014, men når vi ser videre på figur 2 kan vi se at
fra og med dette tidspunktet stiger arbeidsledigheten sterkt i hele Rogaland. Det var på dette
tidspunktet nedgangen i oljemarkedet ble et faktum. Vi regner dermed at denne veksten i
arbeidsledigheten skyldes nedgangen i oljemarkedet, og at regionen har blitt sterkt påvirket av
denne, noe som reflekteres i regionens avhengighet i oljerelaterte næringer (jf. figur 3).

Figur 1: Viser sysselsettingen innenfor utvinning av råolje og naturgass mellom 2008 og 2014. (Kilde:
www.ssb.no/statistikkbanken)

5.2

Arbeidsledige i Rogaland

Figur 2 viser at det er en betydelig oppgang i arbeidsledighet i Rogaland, mellom 2013 og
2016. Disse tallene kommer hovedsakelig av oppsigelsene i bransjene knyttet til olje- og
gassvirksomhet. Tall på arbeidsledige har tredoblet seg siden før fallet i oljepris, og viser hvor
sårbar næringen er for konjunktursvingninger. Selv om det ikke står svart på hvitt i
statistikken at det er innenfor oljenæringen de fleste har mistet arbeidsplassen, er det naturlig
å anta dette. Det kan også nevnes at tallet muligens er enda litt høyere, da mange har fått
sluttpakker og gått inn i førtidspensjon i kjølvannet av oljekrisen.
I følge NAVs definisjon omfatter “helt ledige” personer som søker inntektsgivende
arbeid via NAV, personer som har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene, og
personer som er tilgjengelig for det arbeid som søkes.
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Figur 2: Viser utviklingen av arbeidsledige fra 2013-2016.
(Kilde:https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger++statistikk/Helt+ledige)

5.3

Virksomhetsprofil

I figur 3 kan vi se at en stor andel av virksomhetene i Stavangerregionen er direkte eller
indirekte knyttet opp mot oljeindustrien. “Olje og gass” og “øvrig konkurranseutsatt
virksomhet” utgjør ca. 52% av sysselsettingen i regionen. “Øvrig konkurranseutsatt
virksomhet” inkluderer 17 næringer, som alle, med unntak av mat- og fornybar
energisektoren, er knyttet opp mot oljenæringen. Dette viser hvor sårbar regionen er i forhold
til markedssvingninger i oljeindustrien. Nedgang i denne næringen fører til at arbeidsplasser
mistes, som igjen fører til større byrder for regionen.
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Figur 3: Ansatte i bedrifter i Stavangerregionen fordelt på hovednæringer, 2015. (Kilde: Blomgren, Quale og
Harstad. rapport IRIS - 2015/176)

Drøfting og analyse
Her vil vi drøfte resultatene fra feltarbeidet. Vi vil først og fremst trekke frem de momentene
fra intervjuene som på best mulig måte forklarer strategiene som bedriftene bruker for å
ivareta en levedyktig virksomhet. Vi har valgt å strukturere funnene slik at vi lettere kan få en
oversikt over hvordan bedriftene forholder seg til de ulike forholdene som kommer frem i
problemstillingene våre. Dette gjør det også lettere å se etter trender og likhetstrekk, men også
om bedrifter har ulike strategier. Vi vil også trekke inn teori for å belyse funnene våre.
6.1

Kostnadskutt som omstillingsstrategi
Overlevelse gjennom kostnadskutt

Bakgrunnen for tilstanden oljenæringen befinner seg i per i dag har utviklet seg over lang tid.
Mange år med høy økonomisk gevinst og rask vekst førte til hyppig sysselsetting og gode
karrieremuligheter innenfor bransjen. At Stavanger ble utnevnt til “oljehovedstad” førte også
til at det spesielt i Stavanger-regionen har vært mange oljerelaterte jobber både innen
offshorearbeid og kontorarbeid. Tider med kontinuerlig oppgang har ført til at oljenæringen
har vært preget av høyt forbruk og store budsjett, som har samsvart med den høye
omsetningen. Oppfatningen blant flere av våre informanter på Forus var at de gode tidene i
oljesektoren har ført til at det er blitt opprettet alt for mange arbeidsstillinger som ikke tjener
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noen vesentlig hensikt, og da særlig innenfor administrasjon. En av informantene vi snakket
med har siden oppstart av sin bedrift vært bevisst på dette, og har hatt det som et konkret mål
å ikke ha en stor bedrift, blant annet for å unngå en stor andel ineffektive stillinger. “Det som
kanskje har vært gjort feil i bransjen er at det har vært for mye administrativt personell som
egentlig ikke har gjort så mye annet enn å skyve litt papirer”.
Han mente at mye av deres styrke lå i nettopp det å ha en liten bedrift med 10 ansatte,
da dette gjorde dem mer dynamiske og fleksible i møte med utfordringer og nye forhold i
markedet. “De mellomstore bedriftene har en fordel fordi de ikke er topptunge”, og refererte
med det til de større bedriftene hvor endringsprosesser tar lang tid og er mer byråkratiske.
Han trakk også frem styrken i at alle ansatte i bedriften gjorde flere ulike oppgaver, og med
det ikke var bundet til en “post”. “Vi er litt poteter, og gjør litt av hvert alle mann”.
Flere informanter kunne fortelle oss at nettopp organisasjonsstrukturen var spesielt
viktig for hvordan de var rustet til å takle nedgangen.
En trend i næringen, som mange av våre informanter kunne fortelle om, var at det
tidligere hadde vært minimalt fokus på kostnadsbesparende løsninger og strategier hos deres
kunder, men som i etterkant av oljenedgangen har blitt den viktigste strategien for overlevelse
hos bedriftene på Forus. Ventilgrossisten brukte denne analogien om mentaliteten som rådet
før oljenedgangen: “Før kunne man gjerne bytte en Mercedes ut med en Mercedes, men nå er
man mer nøktern med pengebruken”. Informanten fra fabrikant- og leverandørfirmaet sa det
samme om mentaliteten til sine kunder: “.de (kundene) kunne gjerne betale leie for å beholde
aggregatet i lange perioder der de ikke brukte det, mens de nå spør om å få beholde det gratis
i perioder der de ikke benytter det”.
En fellesnevner blant aktørene vi intervjuet under feltoppholdet vårt var at
kostnadskutt var avgjørende om bedriftene skulle klare å opprettholde et bærekraftig nivå
gjennom oljekrisen. De fleste aktørene har opplevd fall på mellom 20-40 prosent av
omsetningen sin siden 2014, og er nødt å kutte kostnader for å holde tritt med denne
utviklingen.
Kuttene skjer hovedsakelig i form av oppsigelser, permitteringer, lønnskutt og generelt lavere
priser på produkter og tjenester. Dette fører igjen til problematikk for bemanningsselskap og
konsulentvirksomheter som opererer inn mot oljenæringen. Det at det gjøres store kutt i
arbeidsplasser merkes veldig blant bemanningsselskaper, og vår informant fra et slikt selskap
sa at “vi har en god tilstrømming av gode kandidater, men ingen plass å sette dem.” Med et
høyt antall kandidater som for øyeblikket er ledige på markedet er også behovet for
bemanningsselskapene lavere når spesifikk kompetanse skal rekrutteres. Vår informant sa at
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“det er et lavere behov for våre tjenester. Før var det vanskelig å finne disse folkene, og det
er vi gode på. Nå er det mye lettere å finne disse folkene selv.”
For konsulentvirksomhetene utgjør lovverket et stort problem, da det tvinger bedrifter til å si
opp all innleid arbeidskraft før de kan si opp faste ansatte. Våre informanter som opererer som
konsulenter for oljebedrifter adresserte dette som et stort problem for bedriftene, da de må
kvitte seg med verdifull kompetanse som kunne vært svært nyttig i den situasjonen de
befinner seg i dag.
Etter at vi snakket med noen konsulenter som tilbyr mer effektive og
kostnadsbesparende løsninger, er det interessant å se hvordan de selv opplever en situasjon
hvor deres klienter kvitter seg med deres tjenester. Her er de motstridende synspunktene
knyttet til hvilke strategier aktørene selv mener bør tas i bruk for å kutte kostnader.
Produsentene som utgjør konsulentenes og bemanningsbyråenes klientell, mener at
sistnevntes tjenester er unødvendige utgiftsposter i nedgangstider. Konsulentene selv mener
de kan tilby kostnadsbesparende tjenester som produsentene bør benytte seg av i
nedgangstider.
6.2

Om markedsdiversifisering

En av måtene informantene våre taklet nedgangen på var ved å diversifisere virksomheten
deres opp mot flere markeder. Diversifisering handler om risikospredning, og er en vanlig
strategi hos bedrifter for å lettere kunne motstå plutselig endrede markedsforhold, med andre
ord skape en mer robust bedrift. Hos informantene var dette en viktig strategi.
Omstilling gjennom nye markeder
At en aktør velger å gå inn i nye markeder, beskriver én av de ulike formene for innovasjon
som vi snakket om tidligere. Omstilling tar form gjennom innovasjon, og av innovasjoner vi
fant hos våre informanter var det nettopp inngang i nye markeder som var den viktigste
strategien. Enkelte av informantene snakket om intensjonene sine når det kom til å utforske
nye markeder, og understreket viktigheten av dette. Et eksempel er rekruttering- og
bemanningsselskapet, som sa følgende:
“Vi har operert kun innen petroleum, men i denne nedgangstiden så kjenner vi det ganske
godt sånn som alle andre. Det som er en av strategiene er diversifisering [...] Det er ting som
er litt i grensesnittet med ting som vi allerede holder på med, og hvor vi har kompetanse som
er overførbar”
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Både ventilgrossisten, og leverandøren av pumper og aggregater snakket også om
dette. Leverandøren hadde for eksempel tatt turen til forskjellige havbruksmesser i et forsøk
på å selge produktene sine også til denne næringen. Foreløpig var dette uten stort hell, men
det viser en vilje til å endre strategi for å imøtekomme utfordringene i oljebransjen.
Ventilgrossisten hadde i større grad begynt å selge produktene sine til for eksempel
rørleggerbransjen, selv om dette fremdeles utgjorde en liten prosentandel av deres totale
salgsinntekter. En litt motstridende forestilling om næringsstrategi fikk vi i samtale med de
mer spesialiserte oljeservicebedriftene. Oljeservicebedrift A, som var basert på én patent av
borehoder, kunne fortelle at de var med i et samarbeid med flere forskning- og
utdanningsinstitusjoner, hvor deres borehoder skulle bli brukt til boring av termiske brønner.
Informanten var imidlertid lite entusiastisk til dette prosjektet, da det potensielle utbyttet for
boreoppdragene ville bli mye mindre enn hva de var vant til fra oljen. “Termiske brønner er
noe vi kan bruke vårt utstyr på, men det er ikke noe vi kan leve av eller erstatte det vi driver
med, det er ikke nok penger i det”. Ettersom det foreløpige potensielle utbyttet fra slike jobber
vil være for lite til å holde bedriften med sine 25 ansatte i live, er det forståelig at vår
informant ikke var alt for positiv til å satse tungt på fornybare alternativ på nåværende
tidspunkt. På en annen side syntes vi at sitatet, samt holdningen vi så hos informanten vår i
samtale med ham, belyste kontrasten mellom de ulike aktørenes holdninger til en større
omstilling. Samme informant var også spesielt optimistisk til at oppturen i oljepris snart vil
komme og at de dermed kan fortsette i samme spor som før, som betyr høyere inntekter for
bedriften og ingen behov for større omstilling. Denne innstillingen kan også ha vært ledende
for at deres interesse for å se til nye markeder var svært liten.
En av utfordringene ved å gå inn i nye markeder, og noe som gikk igjen i de fleste
intervjuene, er behovet for ny kompetanse i disse markedene. I en tid hvor bedrifter
nedbemanner og kutter i kostnader så er ikke det å tilegne seg nytt kompetanse alltid det
enkleste, eller mest ideelle. Konsulentfirmaet sa følgende om dette:
“Vi ser jo på å ta helse og offentlig inn i virksomheten her, men det kan ikke gjøres over
natten. Vi må tilegne oss den kunnskapen og tiltrekke oss rett folk. Så vi holder på å rekruttere
(for å mobilisere til å sette i gang med helse og sosial). Men det er litt færre tilgjengelige folk
her enn i oljenæringen. Det er en utfordring. Så tror vi på enda mer fokus på markedet og
utvide felten [...] Men det er alltid litt farlig når en har permittert noen, så er det vanskelig å
rekruttere. Det er en god del ting du skal være forsiktig med.”
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Selv om de fleste informantene vi snakket med var interesserte i å betjene andre
markeder, så virket det som at behovet for å måtte ansette arbeidstakere med annet
kompetanse, samtidig som de måtte nedbemanne og kutte ned på omkostninger, var en
utfordring for mange av dem. Ut fra det informantene fortalte oss, så var det snakk om
økonomiske, juridiske og moralske utfordringer knyttet til dette. De økonomiske hadde med
det å måtte ansette nye arbeidstakere, samtidig som det er en behov for å kutte ned på
kostnadene, og de juridiske og moralske utfordringene hadde med det å nedbemanne,
samtidig som man ansatte nye arbeidstakere.
Skjult omstilling gjennom små innovasjoner
“Vi gjør små forbedringer hele tiden, men i fjor sommer gjorde vi faktisk en stor forbedring.”
Sitatet over er fra oljeserviceselskap A. Det firmaet da hadde gjort var å gjøre forbedringer på
over halvparten av borehodene for å bli mer konkurransedyktige. Deres strategi var å gjøre
mindre justeringer på deres nåværende produkter for å styrke sin posisjon i dagens
oljemarked, fremfor fornyelse og omstilling til andre næringer. Dette er ifølge Hassink (2010)
en av årsakene til lock-in i et foretak eller region. En slik strategi er rasjonell for en
markedsaktør på kort sikt for å oppnå det Hassink kaller likevekt, men vil på lang sikt ikke
kunne føre til en “delocking”, som er et resultat av at et foretak eller region løsriver seg fra en
potensiell lock-in-situasjon.
Samtlige informanter valgte en liknende strategi som oljeserviceselskap A. Våre
informanter var først og fremst opptatt av å gjøre små endringer som bidrar til kortsiktige
konkurransefortrinn. Med utgangspunkt i kriteriene Hassink bruker for å definere hvorvidt et
foretak eller region er i lock-in eller ikke, ser vi flere trekk i informantenes næringsstrategi
som gjør at de oppfyller kriteriene for hva som senere kan føre til en lock-in.
Det som er viktig å understreke her er at oljekrisen er relativt fersk i historisk
sammenheng, og informanten fra konsulentselskapet understreket at det tar tid å omstille seg
til nye næringer. Hvis de skulle få til dette måtte de også rekruttere på nytt, fordi deres
arbeidsstyrke var så rettet mot oljeindustrien.

6.3

Om optimisme i næringen
Rir av stormen

Et fellestrekk mellom de aller fleste vi intervjuet var en klar optimisme for fremtiden, en tro
på at markedet kom til å snu og at de ville stå sterkt, om ikke sterkere, når oppturen kommer.
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For øyeblikket dreier det seg meste om å ri av stormen og holde virksomheten i live til
omstendighetene snur. En av våre informanter uttalte også at “de som kommer seg gjennom
stormen vil stå sterkere, og vil ha kundene sine gjennom stormen vi er i nå”. Her var det også
nærmest samstemmig blant våre informanter at for å klare dette var bedriftene nødt til å
markedsføre seg selv i en mye høyere grad enn de måtte før, da arbeid og prosjekter tidligere
nærmest ble kastet etter dem. Viktigheten av å være dynamisk var noe som gikk igjen i flere
av intervjuene vi holdt, da prosjektene for øyeblikket er få og konkurransen er stor.
Den økte konkurransen om de tilgjengelige kontraktene på markedet har også i noen
tilfeller ført til at konkurrenter er nødt til å samarbeide for å overleve. Vår informant fra
rekruttering- og bemanningsselskapet forklarte at “vi har vært nødt til å inngå i allianser med
konkurrenter for å få de kontraktene som ble slengt etter oss tidligere.” Den situasjonen
oljebedriftene er i nå setter også hindringer for å planlegge nye prosjekter, og bedriftene må
heller satse på å kunne tilpasse seg markedet slik det er nå, inntil videre. En av våre
informanter beskrev situasjonen slik: “det er veldig vanskelig å lage noen store planer, for du
vet ikke forutsetningene og om de planene blir oppfylt. Dette er geriljakrig, du må gripe
mulighetene der og da og kunne ta raske beslutninger.”
Det var også flere som la vekt på viktigheten av å beholde og skape gode relasjoner
med aktører de har arbeidsforhold med, har hatt arbeidsforhold med tidligere, eller potensielt
sett kan opprette arbeidsforhold med i fremtiden. En av våre informanter sa at “det er viktig å
besøke bedrifter selv om du vet at de ikke kommer til å kjøpe noe av deg”. Det å vise lojalitet
også i nedgangstider vil kunne gi aktørene et stort konkurransefortrinn og et godt grunnlag for
nye arbeidsforhold når oppgangen kommer.

Ulike oppfatninger av “oljekrisen”
Alle informantene våre hadde såpass høye stillinger at de etter alt å dømme hadde vært de
siste til å miste jobben i bedriftene de representerte. Derfor må vi ta det de sier angående
oppsigelser og krise med en klype salt. Enkelte av informantene uttalte at krisen var delvis
hauset opp. Ventilgrossisten uttalte for eksempel at: ”avisene overdriver, og melder
dommedag for å selge aviser”. Informantene mente også at krisen kun var en midlertidig
situasjon, og at alt som trengtes var å kutte ned på kostnader frem til oljemarkedet kom seg
opp igjen, og deretter oppbemanne der det trengtes. De fleste informantene mente det samme
som ventilgrossisten, at så lenge man klarte å komme seg gjennom krisen så ville man stå
sterkere etter den. Hadde vi intervjuet folk som ikke satt på toppen i bedriften sin, som enten
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har mistet, eller står i fare for å miste jobben som følge av kostnadskuttene, hadde vi muligens
fått et annet bilde av situasjonen.
At noen syntes krisen var hauset opp kan også ha en sammenheng med at det faktisk
gikk ganske bra med enkelte av bedriftene vi var på besøk hos. En informant uttalte for
eksempel at “naboene her driver med blomster, og de er nesten mer påvirket av
oljenedgangen enn oss”. Vi må samtidig se på forholdene som gjør at disse har blitt påvirket i
en såpass liten grad. Sitatet ovenfor er fra eiendomsfirmaet, som har muligheten til å leie ut
eiendom til bedrifter i andre næringer enn olje, og har kontrakter som går over lengre tid.
Denne har allerede 97% av eiendommene sine utleid, og disse har kontrakter med varighet på
10, 20 og 30 år. Dette betyr også at de som eiere av industri-eiendommer er sikret en inntekt
gjennom oljenedgangen, selv om deres leietakere sliter mer økonomisk. Man kan derfor også
si at de opplever en stor “lag”, og vil ikke nødvendigvis kjenne noe til nedgangen i det hele
tatt.
Informanten fra eiendomsfirmaet var tidlig ute med å si at gruppen de var en del av
som helhet (alle spin-offs medregnet) hadde mange ben og stå på og dermed var robuste
gjennom en diversifisert bedriftsportefølje. “Hver eier av en virksomhet prøver jo å investere
pengene der det er mulighet for at pengene kan vokse. Vår gruppe har også gjort det med
tanke vår kompetanse, men også med tanke på diversifisering - spredning av risiko.” Dette
var en bevisst strategi for å motstå sjokk i tider som dette. Hver enkelt SME er i ulik grad
utsatt, men som del av en større gruppe med mye kapital fungerte gruppen som helhet som en
støtdemper, ifølge informanten selv.
Informanten brukte en av spin-off-bedriftene som eksempel, da disse hadde én patent
rettet mot oljenæringen. Selv i tider som dette ansatte denne bedriften nå personell for å
markedsføre teknologien sin. Hadde det ikke vært for kapitalstøtten fra gruppen, ville dette
blitt svært utfordrende.
Det faktumet at eiendomsselskapet har kontrakter som går over lengre tid (noen av
disse ble inngått for 6, 7 og 8 år siden) og samtidig har muligheten til å betjene andre
markeder, gjør dem mer robuste i nedgangstidene. Oljeserviceselskap (B) er enda et selskap
som har klart seg bra i nedgangstiden. I motsetning til de fleste andre har dette selskapet
faktisk ansatt flere arbeidstakere. Her må man ha i bakhodet at denne fortsatt er tidlig i
utviklingsfasen, og har nylig blitt kjøpt opp av et større internasjonalt konsern. På en annen
side så har dette selskapet patent på en spesiell type teknologi som det er stor interesse for i
oljenæringen. Dette gir dem et stort konkurransefortrinn, også i nedgangstider, ved at de vil få
investeringer fra andre oljeselskaper som ser potensiale i deres produkt som vil bidra til
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kostnadsbesparelser på lang sikt hvis oljeprisen stiger igjen. Disse selskapene er stort sett i en
særskilt posisjon, i og med at de fleste vi snakket med har måttet kutte ned i arbeidskraft og
andre kostnader.

6.4

Klyngefordeler på Forus

Vi spurte alle våre informanter hva det betydde for dem å være lokalisert på Forus, og om de
dro nytte av å være en del av en så stor næringsklynge. Her fikk vi inntrykket av at alle så på
beliggenheten som en fordel, men i forskjellig grad. Mange av bedriftene vi snakket med
opererte på et nasjonalt eller internasjonalt nivå, og hadde av denne grunn mindre nytte av å
være en del av en næringsklynge. Her fikk vi inntrykket av at det var nyttig å ha nærhet til
bedrifter med kompetanse som kunne benyttes om nødvendig, men at det ikke var noen særlig
fordel med tanke på deres daglige drift. Rekruttering- og bemanningsselskapet er her et
eksempel og vår informant derfra sa: “vi er jo veldig tett på relevante bedrifter, men det har
ikke så mye å si. Flere av våre gode kunder er lokalisert i Oslo, så vi reiser gjerne opp der. Så
det er ikke så viktig for oss å være på Forus.”
De bedriftene som opererte mer på et lokalt nivå, hvor kundebasen deres også var
lokalisert i Stavanger-området, dro derimot stor nytte av beliggenheten og fremhevet
viktigheten av dette. Ventilgrossisten forklarte at “det er ikke uten grunn at vi ligger her.
Lokasjonsmessig er vi opptatt av å være nær kundene våre“. Oljeserviceselskap (B) opererte
også på et internasjonalt nivå, og er eid av et stort internasjonalt konsern, men de drar også
nytte av klyngesamarbeid på Forus. Vår informant her fortalte oss at “det er mange veldig
godt kompetente selskap rett i nærheten som vi jobber med og trekker på i det
utviklingsarbeidet som vi gjør. Det er clusterteori i praksis. Men vi jobber veldig
internasjonalt, så vi jobber med kompetente firma også i andre land.”
Som nevnt så kommuniserer mange av bedriftene vi snakket med sammen med andre
foretak på globalt nivå. Her er det snakk om produsenter og leverandører i utlandet, og noen
av disse bedriftene eies av større internasjonale konserner og selskaper. Når man driver på et
globalt nivå så er ikke klyngefordelene like solide, da man veksler informasjon og skaper
relasjoner gjennom “global pipelines” (Bathel et al. 2004). Implikasjonen ved dette er at den
lokale “buzz” blir påvirket av utenforstående former for kunnskap og innovasjon, noe som
skaper et slags internasjonal standard for den teknologien som brukes i oljenæringen. Dette
kan føre til at risikoen ved å innføre radikale innovasjoner, som kan stride mot det som er
standarden, blir for høy, da folk ofte stoler mest på det som er kjent. Det er denne
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tankegangen som ofte fører til en sti-avhengighet, og i verste fall lock-in. Dette kan være
grunnen til at flere av informantene våre var lite interessert i slike radikale innovasjoner, og
ville heller bygge på den teknologien de allerede hadde. Oljeserviceselskap (B) har skapt en
radikal innovasjon som det har vist seg å være stor interesse for innen oljenæringen. Grunnene
til at denne har vært så suksessfull kan være mange: det kan være fordi de har skapt et produkt
som markedet virkelig trenger, fordi de har lite konkurranse, og/eller fordi de har fått
oppmerksomheten, og blitt kjøpt opp av et større internasjonalt selskap med mye ressurser
som gir dem den friheten de trenger til å utvikle produktet sitt. Vår informant i denne
bedriften sa følgende om deres suksess:
“Vi har patent og en spesiell teknologi som det er en stor interesse for i hele verden blant
mange oljeselskap, og oljeselskapene ser jo og at dette er noe de har bruk for i fremtiden og
er med på å støtte denne utviklingen. [...] Vi har lite konkurranse, og dette er en teknologi
som gir såpass betydelige fordeler, i form av redusering av kostnader og få opp mer olje, så
en tjener egentlig i alle ender [...] I og med at vi ble kjøpt opp så har vi veldig god tilgang til
ressurser, både menneskelige og tekniske og økonomiske. Vi hadde nok hatt det vanskelig i
disse tider om vi ikke ble kjøpt opp”.

På en annen side sa informanten også at de var mer aktive i utlandet enn her i Norge,
til tross for at de befant seg på Forus. Dette kan tyde på at denne innovasjonen fortsatt er for
ny til å ha blitt ordentlig etablert i den lokale “buzz”-nettverket, men har blitt videreført
gjennom “global pipelines” til andre steder i verden, noe som bekrefter det Bathel (2004) var
inne på; nærhet (lokalisering i en klynge) er en fordel, men det er ikke den eneste faktoren
som spiller inn i kunnskap- og teknologioverføringer.

6.5

Framtiden

Alle informantene snakket om framtiden i positive ordelag, selv om ansiktsuttrykkene deres
ikke alltid stemte overens med hva de sa. Noen lyste derimot opp når vi spurte dem om hva
fremtiden vil innebære, og dette gjaldt spesielt lederen for oljeserviceselskap (B), som drev
med subsea-teknologi. De var på grensen til et gjennombrudd i forskningen sin, noe som i
beste fall kan være revolusjonerende for oljeindustrien ved at deres produkt kan få mer olje ut
av olje- og gassreservoarer. Som nevnt tidligere var dette selskapet i en tryggere økonomisk
situasjon enn de andre da de nylig var kjøpt opp av et stort internasjonalt selskap, og i tillegg
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hadde fått økonomisk støtte fra andre store oljeselskaper da deres produkt kan ha store
fordeler for utvinning av olje. Vår informant herfra forklarte dette ved å si at “grunnen til at
de kjøpte oss er fordi de mener vi har noe som kalles disruptive technology, noe som kan
endre spillereglene i gamet. Tror vi blir en viktig brikke for vårt moderselskap på sikt,
foreløpig er vi en utgiftspost for dem.”
Andre var litt mer bekymret over tidene fremover, og hvordan ting kom til å utvikle
seg for dem i tiden frem til når den antatte oppgangen vil komme. Vår informant fra bedriften
som opererer som fabrikant og leverandør var ikke så sikker på hvordan nærmeste fremtid for
hans bedrift vil se ut, og han sa at “det er mye negativitet i bransjen, og vi blir litt farget av
det vi og, så vi er litt skeptiske til hva som skjer det neste halvannet året, inntil det tar seg opp
igjen.”
Vi hadde et felles spørsmål til alle våre informanter på Forus om hvor de så for seg at
deres bedrift var om fem år, og her var alle sikker på at de ville oppleve stor vekst i løpet av
denne perioden, og de fleste trodde at de ville komme tilbake til den tilstanden de var i før
oljekrisen, om ikke enda bedre. Bedriftene følte seg sikker på at oljemarkedet ville ta seg opp
igjen innen et par år, og at de ville oppleve økt bemanning og omsetning som en naturlig følge
av dette. Vår informant fra ventilgrossisten sa “jeg tror vi er en større organisasjon om fem
år. Jeg tror det kommer til å snu i 2017 eller 2018.” Informanten fra bemanningsselskapet
hadde en litt mer forsiktig tilnærming til dette spørsmålet og sa at “jeg vil tro bedriften har
vokst til et godt og sunt nivå. Håper at om fem år er vi tilbake, men gjerne ikke på høyden.”
Konsulentselskapet var på den annen side langt mer ambisiøs, og vår informant herfra sa at
han hadde et “mål om å vokse denne bedriften til dobbel størrelse av det den er i dag.” Som
en kan se hadde våre informanter litt forskjellige syn på hvor omfattende veksten ville være,
men felles for alle var overbevisningen om at markedet definitivt ville ta seg opp igjen på et
bærekraftig nivå innen et relativt kort tidsperspektiv.
En erfaring vi sitter igjen med etter feltkurset vårt er at det er en oppfatning blant
selskap i oljesektoren at bransjen har vært for bortskjemt. Aktørene har innsett at kostnadene
som rådet tidligere ikke er bærekraftige og at de må holdes på et lavere nivå også når oppturen
kommer. Det var oppfatninger om at oljeindustrien generelt har vært for løssluppen og
uansvarlige med pengebruken, og at aktørene nå vil ta lærdom av dette. Det er viktig å alltid
ha i bakhodet at det vil komme nye nedturer i fremtiden og at en må ha et kostnadsnivå som er
bærekraftig over lengre tid, selv om oljeprisen vil stige til et høyere nivå. Vår informant fra
rekruttering- og bemanningsselskapet beskrev situasjonen bra ved å si at “en må ha litt is i
magen. Når oppturen kommer må en fortsette å tenke effektivitet fremfor å oppbemanne i det
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uendelige. Det er mange som har bekreftet at de har hatt for mange som har sust rundt i
gangene. Vi har vært alt for bortskjemt.”

Konklusjon
I løpet av feltarbeidet på Forus fikk vi besvart mange spørsmål og belyst nye aspekter rundt
temaet omstilling og lock-in. Gjennom intervjuene føler vi at vi har fått relativt gode
forutsetninger for å svare på problemstillingene våre. Selv om vi ikke med vårt datagrunnlag
kan trekke slutninger som omfatter hele petroleumsnæringen på Forus eller regionen som
helhet, har vi fått gode indikatorer på hvilke innstilling, strategier og holdninger ulike
næringsaktører har i en situasjon som krever at man omstiller seg. Det faktum at resultatene
fra samtlige intervjuer hadde de samme hovedtrekkene, hvor informantene svarte mer eller
mindre det samme på forskningspørsmålene, tyder på at vi kan ta utgangspunkt i at også andre
markedsaktører vil ha liknende innstilling til nedgangstider og omstilling.
Første underproblemstilling omhandlet hvilke typer innovasjon bedriftene benyttet seg
av for å omstille seg. Inntrykket vårt fra feltarbeidet var at bedriftene først og fremst så til nye
markeder, hvor de kan bruke sine nåværende produkter, tjenester og teknologi som
omstillingsstrategi. De andre innovasjonsformene var det mer eller mindre ingen fokus på hos
våre informanter. Vårt inntrykk var at informantene gjorde så små endringer som mulig for å
vedlikeholde en bærekraftig bedrift. Som vi fikk inntrykk av, hadde de satt i gang flere tiltak
nå enn tidligere ettersom omstendighetene krever det, men at disse tiltakene kun er i form av
små endringer, ikke i form av større innovasjoner og utvikling av ny teknologi, produkter eller
tjenester. Vår hypotese om at endrede betingelser i næringsliv, som følge av større fokus på
miljø ville være med på å spille inn på endringsprosessene, ble også avkreftet. Vi fikk
inntrykk av at det var et fraværende fokus på dette aspektet, og at det først og fremst var
bedriftsøkonomiske forhold som lå til grunn for avgjørelser angående næringsstrategi.
Andre underproblemstilling handlet om geografiens betydning for bedriftene på Forus,
og hvorvidt det var en fordel å være lokalisert i en næringsklynge. Inntrykket vi satt igjen med
her var at alle bedriftene i mindre eller større grad så på det som fordelaktig å være etablert på
et sted hvor andre driver innenfor samme bransje, selv om ikke alle var like avhengig av det.
Noen av bedriftene hadde direkte fordeler av den geografiske nærheten pga. beliggenhet i
forhold til kunder. Dette gjaldt spesielt grossisten og fabrikant- og servicebedriften da de
hovedsakelig opererte innenfor næringsklyngen. De bedriftene som hovedsakelig opererte på
et mer nasjonalt og internasjonalt nivå dro nytte av beliggenheten i mer isolerte tilfeller hvor
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det var behov for spesifikk kompetanse. Samtlige informanter var også enige i at det å være
etablert på et sted hvor så mange driver virksomhet innenfor samme bransje var en fordel i
seg selv, uten å kunne sette fingeren på nøyaktig hvilke fordeler det ga.
Tredje underproblemstilling handlet om Forus var havnet i en tilstand av lock-in eller
ikke. Det var tydelig at bedriftene vi var på intervju hos var sterkt avhengig av oljenæringen,
og de prøvde å oppsøke nye markeder med varierende hell. Hvorvidt Forus har nådd en
tilstand av lock-in er derimot for tidlig å si, i og med at oljenedgangen ikke har vart så lenge,
og det å omstille seg ikke er noe som skjer over natten. Selv om vi befinner oss i en slags
transisjonsfase hvor en større omstilling som følge av siste oljenedgang enda ikke har gjort
seg synlig, kan man predikere om Forus vil havne i en lock-in eller ikke som følge av
manglende omstillingsevne basert på holdningene man ser hos bedriftene.
Slik vi tolket resultatene fra intervjurundene med de forskjellige informantene er omstilling
noe de fleste bedriftene til en viss grad fokuserer på, men har vanskeligheter med å
gjennomføre. Dette tyder mer i retning av stiavhengighet.
Hovedproblemstillingen ble bevisst stilt som et ja/nei spørsmål for å belyse
utfordringen med å besvare temaet, og som vi har vært inne på tidligere, hvem og hvordan
man definerer omstilling og lock-in. Ved å ta utgangspunkt i det Isaksen (2016) legger i
omstilling i næringer, ser vi flere tendenser som tyder på at markedsaktørene på Forus
omstiller seg. Som strategi har bedriftene i utstrakt grad valgt å være innovative ved å gå inn i
nye markeder, samt forbedre sine produkt for å være mer konkurransedyktige. På en annen
side er ikke disse tiltakene noe man vanligvis tenker på som spesielt innovative - man kan i
hvert fall ikke kalle dem radikale innovasjoner.
Utfordringen med å si om Forus omstiller seg ligger i hvem som definerer
omstillingsprosessen og hvilken skala man snakker om; en aktør vil først og fremst anvende
strategier som er rasjonelle i et bedriftsøkonomisk perspektiv, som betyr små endringer som
gir fordeler på kort sikt, mens politiske og sosiale aktører mener at det må større og mer
storstilte innovative tiltak til for å kunne kalle det en omstilling. Det hele koker ned til hvem
sine hensyn man skal ta stilling til - bedriftsøkonomiske forhold som først og fremst gagner
bedriften og dens ansatte, eller hensyn til mer overordnede mål om en diversifisert økonomi
og robust region, som på lengre sikt kan være mer rasjonelt fra et samfunnsøkonomisk
perspektiv.
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Virkemiddelapparatet i
Stavangerregionen: En studie av
virkemiddelapparatets rolle i sysselsetting
og næringsomstilling
Espen Helgeland, Håvard Ronold og Matias Sørevik

En region i endring
1.1 Oljebyen Stavanger
Stavanger er en by og kommune i Rogaland, og er med sine 132.102 innbyggere (SSB, 2016)
den største byen i Rogaland, og den fjerde største i Norge. Stavangerregionen, som inkludert
Stavanger består av 13 kommuner, er med sine 331.243 innbyggere Norges tredje største
byregion. (SSB, 2016).
Stavangerregionen har siden 1960-tallet vært sterkt påvirket av petroleumsnæringen
(Ryggvik, 2014). Etter noen år med økonomisk stagnasjon i regionen og stor grad av
utflytting, besluttet oljeselskapet Philips Petroleum Co. i 1962 å sette i gang letevirksomhet på
den norske sokkelen (Ryggvik, 2014). Flere andre internasjonale aktører fulgte med, og slo
seg ned i Stavanger. Da oljen først ble funnet lille julaften 1969 (Ryggvik, 2014), var det
allerede en utstrakt petroleumsvirksomhet i Stavanger. Det var derfor naturlig at det statlige
oljeselskapet Statoil, som ble opprettet etter et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972, la
hovedkontoret sitt til Stavanger. Lokaliseringen av dette hovedkontoret, bidro til at Stavanger
for alvor fikk status som Norges ”oljehovedstad”, ettersom oljen utviklet seg til å bli en av
Norges viktigste inntektskilder i løpet av tiåret. Utviklingen fortsatte de neste 30 årene
(Ryggvik, 2014).
Stavangerregionen bærer i dag preg av å ha vært en oljeby i over 40 år. Den høye
kjøpekraften i regionen viser seg blant annet på de høye boligprisene. Utdannings- og
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forskningsinstitusjonene i regionen har hatt en tydelig satsing mot petroleumsrelaterte
utdanninger, noe som nå er i endring.

1.2 Endringer i næringsstrukturen
I løpet av de siste to årene har Stavanger sett betydelige endringer i byens næringsliv. Mange
petroleumsrelaterte bedrifter har på grunn av nedgangstider innen denne næringen, både
nasjonalt og internasjonalt, sett seg nødt til å nedbemanne. Disse bedriftene har blitt nødt til å
revurdere sin bedriftsstrategi, og endre sin produksjon for å møte et marked under
kontinuerlig utvikling.
Petroleumsnæringen har siden 1970-tallet vært Norges ledende næring, og
oljeressursene har vært, og er fortsatt landets desidert viktigste handelsvare i internasjonal
sammenheng. Disse ressursene har vært en essensiell årsak til at den norske stat har lyktes i å
sikre en rekke goder for landets innbyggere. Nevnte ytelser inkluderer goder som gratis
helsetjenester og høyere utdanning.
En rekke utdanningstilbud i området har vært direkte relatert til petroleum, og har vært
populære i mange år fordi utdanningene har vært rettet mot høyt lønnede stillinger med
gunstige turnusordninger. Det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft innen
petroleumsnæringen, og de fleste studenter med relevant utdannelse har kunnet gå rett ut i
arbeidslivet etter endt utdanning.
Imidlertid har man opplevd kutting av kostnader, oppsigelse av samarbeidsavtaler og
nedbemanning innen petroleumsnæringen siden 2014. Dette har ført til at store deler av de
sysselsatte i denne sektoren har blitt permittert fra sine stillinger, og deretter blitt sagt opp
etter et halvt år (NTB, 2016). I et område som Stavanger, hvor petroleumsinntektene har stått
for en betydelig andel av den regionale økonomien, har de nylige endringene innen næringen
ført til en ugunstig situasjon for både byens innbyggere og næringslivet som helhet. I første
rekke gjelder dette bedrifter med petroleum som primærfokus. Imidlertid har mange bedrifter
som indirekte er tilknyttet petroleumsnæringen blitt berørt av nedskjæringene. Disse
bedriftene har opplevd at deres samarbeidsavtaler har blitt sagt opp med umiddelbar virkning
på grunn av de omfattende endringene i næringen.
På grunn av den vanskelige situasjonen Stavanger opplever når det gjelder
sysselsetting, har innbyggerne i byen, samt resten av Norge blitt engasjert i debatten rundt
situasjonen. Temaer som bedrifters omstillingsevne og fornyelse er gjengående diskusjoner
blant sysselsatte, politikere og norske medier. Petroleumslagrene på norsk sokkel er ikke
ubegrensede, og man har ingen garanti for at fremtidige miljøavtaler vil ta hensyn til
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lønnsomheten innen petroleumsnæringen i fremtiden (Ånestad, 2016). Petroleumsnæringen er
også veldig sårbar overfor markedsendringer, en situasjon som har vært særlig tydelig siden
oljeprisfallet sommeren 2014. At en næringsomstilling ville oppstå har vært klart siden starten
av det norske oljeeventyret, men at behovet for et slikt skifte ville gjøre seg gjeldende allerede
nå, var heller uventet.
Stavangerregionen har i løpet av de siste to årene møtt flere utfordringer som berører
mange områder innen regionens sektorer. Offentlige etater har måttet utføre ulike tiltak for å
redusere den stadig økende arbeidsledigheten, med ulik grad av suksess. Næringslivet har blitt
sterkt påvirket av endringene i petroleumsnæringen, og har sett seg nødt til å endre sin
bedriftsstrategi.
I denne rapporten skal vi se nærmere på hvordan nedgang innen petroleumsnæringen
påvirker det regionale virkemiddelapparatet i Stavangerregionen. Det regionale
virkemiddelapparatet defineres i denne sammenheng som offentlige og private aktører som
har støttende funksjoner for næringslivet og arbeidstakere i regionen. Videre vil vi undersøke
hvilke tiltak som blir iverksatt for å bidra til økt sysselsetting blant byens arbeidsledige. Vi
ønsker å finne ut hvordan offentlige og private aktører møter de omfattende endringene i
næringslivet, og revurderer sin bedriftsstrategi for eventuell omstilling av sin produksjon og
sine tjenester.
Begrepet omstilling går ut på å aktivt tilpasse seg nye rammebetingelser. Med dette
menes at næringer, lokalsamfunn og regioner går inn for å møte endringer i markeder
(Lindkvist, 2004, s. 200). Vi ønsket å velge et tema som var både interessant og aktuelt under
vår feltperiode. Vårt hovedtema for prosjektet ble derfor næringsomstilling.

1.3 Problemstilling
I denne rapporten vil vi fokusere på det regionale virkemiddelapparatet, og dets rolle med å
håndtere nedgangen i petroleumsnæringen. Vi har på bakgrunn av dette formulert følgende
problemstilling:
- Hva foretar det regionale virkemiddelapparatet i Stavangerregionen seg for å møte
endringene i petroleumsnæringen?
I det øyemed ønsker vi å finne ut hvilke konkrete tiltak virkemiddelapparatet utfører for å
bidra til økt sysselsetting og næringsomstilling i Stavangerregionen. Vi ønsker å undersøke
hvordan samarbeidet fungerer innad i virkemiddelapparatet, samt med næringslivet i
regionen.
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Næringsomstilling – en teoretisk tilnærming
Vi har tatt utgangspunkt i to teoretiske tilnærminger, som vi vil bruke som et analytisk
rammeverk i rapporten. Da vi undersøker de tiltak som blir gjort fra det regionale
virkemiddelapparatets side, har vi inkludert teorier som kan oppfattes som kontraster til
hverandre. Teoretisk tilnærming til prosjektet er valgt på grunnlag av teorienes omfang, og
deres relevans i forhold til vårt tema.

2.1 Skaper petroleumskrise en strutseeffekt?
Den første teoretiske tilnærmingen vi har valgt er basert på Karlson, Loewenstein og Seppis
(2005) artikkel om strutseeffekt. Strutseeffekten er en samfunnsøkonomisk teori som forklarer
hvorfor ledende aktører innen et samfunn reagerer passivt i møte med en situasjon som
berører et stort antall individer under vanskelige tider for samfunnet. De ledende aktører i
området har kunnskap om at endringene som foregår er negative for innbyggerne. Imidlertid
er aktørene nølende til å ta tak i problemet selv (Karsson, Loewenstein & Seppi, 2005, side 13). I stedet gjør aktørene slik strutsen gjør når den blir skremt; gjemmer hodet i sanden.
Strutsens irrasjonelle reaksjon på frykt kan derfor metaforisk overføres til et
samfunnsvitenskapelig perspektiv. Ansvarlige offentlige aktører vet at det er et problem i
samfunnet rundt dem, men velger å ikke gjøre noe med problemet (Karsson, Loewenstein &
Seppi, 2005, side 20-23).
Fremfor å ta initiativ og forsøke å gjøre noe med problemet til det beste for samfunnet,
later ledende aktører som om problemet ikke eksisterer (Karsson, Loewenstein & Seppi, 2005,
side 5-8). I vårt tilfelle benytter vi oss av artikkelen om strutseeffekt for å finne ut om
offentlige etater i Stavanger viser tegn til denne effekten, eller om tiltak som kan bidra til å
redusere arbeidsledighet har blitt iverksatt.
Ved hjelp av intervjuer og observasjoner under feltperioden, ønsker vi å undersøke om
det er tendenser til strutseeffekt blant forskjellige deler av det regionale virkemiddelapparatet
i Stavanger, eller om strutseeffekt blant beslutningstakere i apparatet ikke er tilfellet i denne
sammenheng. På bakgrunn av intervjuene kan vi også se om det er tendenser til strutseeffekt i
næringslivet i Stavanger-regionen. Strutseeffektteorien kan dermed gi en indikasjon på om
bedrifter i regionen vegrer seg for å ta grep, eller om det satses på omstilling.

2.2 Innovasjonsteori og næringsomstilling
Innovasjon er et viktig aspekt innen geografisk tenkning. At næringslivet og det regionale
virkemiddelapparatet klarer å utvikle seg i takt med tiden og evner å tenke nytt for å skape
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innovasjoner, er vesentlig for å fremme seg selv og sin produksjon på markedet. I vårt
prosjekt planlegger vi å se nærmere på de innovasjoner som har blitt utviklet innen
Stavangerregionen i lys av endrede rammebetingelser i petroleumsnæringen, og hvorvidt
bedrifter har lyktes i å forbli innovative for å opprettholde sitt daglige virke. På dette grunnlag
har vi valgt å ta i bruk flere teoretiske rammer for regionale innovasjonssystemer som vi har
ansett som relevante for vårt prosjekt.
Innovativ aktivitet har ofte en sammenheng med begrepet «sted». Asheim og Gertler
(2005) utdyper i sin artikkel om regionale innovasjonssystemer fra The Oxford Handbook of
Innovations hvordan lokalisering og plassering i en region har betydning når det kommer til
innovativ aktivitet i regionen. Artikkelen utdyper videre hvorfor stedsutvikling og allsidig
kunnskap innen et områdes næringsliv er viktig for hvordan næringslivet opprettholder sitt
daglige virke. Asheim og Gertler (2005) utdyper at samspillet mellom regionale
innovasjonssystemer, sysselsatte og beslutningstakere på det nasjonale plan er essensielt for
hvordan næringslivet i et geografisk område blir påvirket over tid (Asheim & Gertler, 2005,
side 306-307).
Forskning og utdanning er viktig for et steds fremvekst. Pavitt (2005) forklarer at
industri ofte er lagt til steder med nærhet til utdannings- og forskningsinstitusjoner slik at alle
involverte parter skal ha tilgang til kunnskapsutvikling, og innovasjonsprosessen skal kunne
gå sin gang (Pavitt, 2005, side 93-95). Med utgangspunkt i Stavangerregionens
petroleumsnæring, vil vi gå nærmere inn på dette.
Når industri har nærhet til forskningsinstitusjoner, vil denne lokalisering til
kunnskapsbaser med stor sannsynlighet føre til effektivisering av bedriftenes produksjon. De
bedrifter som har et nært samarbeid med forskningsinstitusjoner, er også de bedrifter som i
størst grad klarer å fornye sin virksomhet i takt med vitenskapelig utvikling (Pavitt, 2005, side
93-95). Et slikt nettverk av industri og vitenskap, er derfor selvforsterkende for begge aktører.
I flere sammenhenger fører bedrifter en “learning by interacting”-policy (Asheim & Gertler,
2005, side 296-297), hvilket innebærer at aktører som jobber med og rundt bedrifter må møte
involverte parter på jevnlig basis for å bidra til fremtidig utvikling. Tilgang til ny kunnskap og
samarbeid er selve grunnlaget for bedriftsutvikling og innovasjon. Kunnskapsbaser spiller
derfor en viktig rolle i regional utvikling (Pavitt, 2005, side 93-95). Et uttrykk sier at
kunnskap er makt, hvilket også gjelder for innovasjon og utvikling for fremtiden.
Schumpeter, en pionér innen økonomisk analyse av innovasjonsteori, fremhever i sitt
verk “The Theory of Economic Development” (1934) entreprenørens rolle i
innovasjonsprosessen. En forutsetning for innovasjon er at entreprenører innehar viljen til å
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teste ut nye muligheter før konkurrentene, og ta i bruk ny teknologi og kunnskap for å hevde
seg på markedet. I sammenheng med denne rapporten, vil vi analysere om iverksettelse av
innovative muligheter i Stavangerregionen når det gjelder næringsomstilling, har blitt møtt
med vilje og evne til nyskaping, eller om bedrifter har forblitt passive.
Aspektet om internasjonal innflytelse og utvikling av marked, tatt innovasjonsteori i
betrakning (O’Sullivan, 2005, side 246-249), har blitt viktig for moderne bedriftsutvikling
over hele verden de siste tiårene. I en æra hvor globalisering og internasjonalt samarbeid har
stor innflytelse på norsk, så vel som internasjonal økonomi, må også det norske næringslivet
tilpasse seg et internasjonalt marked som stadig er i endring. Hvorvidt en innovasjon lykkes
på markedet, er derfor ofte et spørsmål om tilgang til økonomisk støtte og hjelp fra offentlige
instanser (O’Sullivan, 2005, side 246-249), noe som også kan være tilfellet i
Stavangerregionen.
At offentlige aktører er villige til å tilby økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter
over tid, er vesentlig for innovasjonsprosessens etablering på markedet (Lundvall, 2007).
Lundvall utdyper at innovasjon drives som en interaktiv prosess. Dette innebærer at flere
aktører må være involverte i innovasjonsprosessen for å sikre fremgang for innovative
aktiviteter. Om det er en sammenheng mellom samarbeid mellom aktører og innovasjon i
henhold til næringsomstilling i Stavangerregionen, er noe vi ser nærmere på som en del av
vårt prosjekt.

Metodisk tilnærming til prosjektet
Våre data som er benyttet i denne rapporten ble samlet inn i løpet av feltkurs for studenter
innen økonomisk geografi, i regi av geografisk institutt ved Universitetet i Bergen. Kurset ble
gjennomført i perioden 9. - 13. mai 2016 i Stavanger. Hovedsakelig har vi benyttet oss av
kvalitativ analyse under feltperioden. Gjennom flere intervjuer, i all hovedsak
semistrukturerte og strukturerte intervjuer med varighet på mellom 15 minutter og 60
minutter, samlet vi informasjon for å besvare våre forskningsspørsmål. Vi benyttet oss også
av en 5-på-gaten-innsamling av data for å få en viss indikasjon på hva byens innbyggere
mener om situasjonen.
Fordi vårt tema stadig var aktuelt både før og under feltkursets gang, hadde vi vår
oppmerksomhet rettet mot det norske nyhetsbildet. Især har vår oppmerksomhet vært rettet
mot hvordan krisen i norsk petroleumsnæring under denne perioden har påvirket Stavangers
sysselsetting, næringsliv og samfunn som helhet. Flere av de spørsmål vi stilte våre
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informanter, var utformet med nyhetsbildet i tankene. Vi ønsket at vår oppgave skulle
inneholde så aktuell informasjon som mulig, og mente at det på den måten også ville bli
lettere for informantenes vedkommende å gi gode og utfyllende svar på våre spørsmål.
Før feltkurset valgte vi å kontakte informanter vi anså som aktuelle i henhold til vår
problemstilling. Vårt primærfokus blant potensielle informanter var innen offentlig sektor i
Stavanger. Naturlige potensielle informanter for oss å kontakte ble derfor NAV Rogaland og
Fylkeskommunen i Stavanger, som begge har god oversikt over utvikling og organisering
innen offentlig sektor. De har også tilgang på informasjon om hvordan arbeidsledigheten har
blitt påvirket som en direkte konsekvens av petroleumskrisen, og hvilke tiltak det regionale
virkemiddelapparatet i Stavanger tar i bruk for å sysselsette arbeidsledige.
Vi valgte også å kontakte International Research Institute of Stavanger (IRIS), på det
grunnlag at IRIS har et utstrakt samarbeid med flere offentlige aktører og private bedrifter i
Stavanger. Vi ønsket samtidig et eksternt perspektiv på Stavangers næringsliv og regional
utvikling i området for å belyse vår problemstilling. Vår informant, Atle Blomgren, forsker på
bedriftsutvikling i Stavanger, og innehar derfor kunnskaper om bedriftsutvikling over et
lengre tidsperspektiv.
Næringsforeningen i Stavanger anså vi som et vesentlig intervjuobjekt fordi
foreningen arbeider for å fremme samarbeid mellom forskjellige bedrifter innen flere fagfelt i
Stavangerområdet. Foreningen arbeider også aktivt med å hjelpe arbeidssøkere til å komme i
kontakt med potensielle arbeidsgivere. Næringsforeningen bidrar til at bedrifter samles for å
skape innovasjon, samarbeid og opprettelse av nye arbeidsplasser i regionen. Vi gjennomførte
telefonintervju med Innovasjon Norge Stavanger og Greater Stavanger, da vi ønsket å
inkludere noen suppleringsintervjuer i vårt prosjekt for å støtte våre primærintervjuer. Nevnte
aktører har bred oversikt over innovasjon og entreprenørskap i Stavanger, og samarbeider
med bedrifter for å bistå dem med å utvikle sin bedriftsstrategi, tilpasse seg markedet.
Innovasjon Norge jobber spesielt opp mot mindre bedrifter som ønsker å etablere seg på
markedet, hovedsakelig ved å tilby økonomisk støtte til entreprenørskap.
Greater Stavanger arbeider mer direkte med bedrifter, og har en rådgivende funksjon
for allerede etablerte bedrifter når det gjelder næringsomstilling og planlegging for fremtiden.
Greater Stavanger arbeider derfor med å støtte bedrifter på det informative plan, og dele
kunnskap med forskjellige aktører i regionen (Greater Stavanger, 2016).
Flere av aktørene vi har intervjuet har en funksjon i virkemiddelapparatet. Disse spiller
en viktig rolle i et innovasjonssystem ved at de kan stimulere til innovasjon og forskning i
norsk næringsliv (Lundvall, 2007). De viktigste funksjonene til støtteorganisasjoner er (1)
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finansiering, (2) nettverksbygging og (3) rådgivning og administrativ støtte. Innovasjon Norge
har for eksempel en viktig rolle innen finansiering ved at de fungerer som et såkornfond for
bedrifter som er i en tidlig utviklingsfase, mens Næringsforeningen i Stavanger fungerer som
en nettverksbygger ved at de legger opp til møtevirksomhet mellom gründere.
For å innhente informasjon fra tilfeldig utvalgte i Stavanger, spurte vi fem personer på
gaten om deres synspunkter på offentlig sektor i regionen, og statens innsats for å redusere
arbeidsledigheten. Spørsmålene var basert på regjeringens beslutning om å iverksette
krisepakke til Stavangerregionen, som til sammen finansierer tiltak for 137 millioner kroner
(Søndeland, 2016, side 4-5). Disse intervjuene utførte vi for å få et visst inntrykk av hvordan
Stavangers innbyggere ser på situasjonen, om de mener det blir gjort nok tiltak, og om det
finnes muligheter for å bedre situasjonen når det gjelder sysselsetting i regionen. Vi har også
benyttet oss av statistikk fra kilder som Statistisk Sentralbyrå (SSB), Studentbarometeret og
NAV Rogaland. Vår bruk av statistikk er basert på vår problemstilling for å få en indikasjon
på hvordan sysselsetting i Stavanger har blitt påvirket av den regionale petroleumsnæringens
utfordringer, samt hvordan byens innbyggere har blitt påvirket av endringene som har oppstått
som følge av utfordringene.

3.1 Presentasjon av informanter
For å besvare disse problemstillingene har vi valgt ut seks informanter. Bakgrunnen for valg
av disse informantene er at de er sentrale aktører innenfor det regionale virkemiddelapparatet.
Vi vil her gjøre en kort presentasjon av våre informanter og deres rolle i virkemiddelapparatet,
og velger å vektlegge de enkeltes funksjoner som er relevant for vårt prosjekt.
IRIS
International Research Institute of Stavanger (IRIS) er et uavhengig forskningsinstitutt med
rundt 200 ansatte som er deleid av Universitetet i Stavanger (IRIS, 2016). IRIS dekker et
bredt spekter av forskningsområder, men har petroleums- og energirelaterte studier som sitt
hovedfokus. IRIS rådgir og publiserer forskningsrapporter på bestilling fra offentlige aktører,
og bidrar på denne måten med viktig kunnskap og informasjon som kan benyttes for å
forbedre det regionale virkemiddelapparatet.
Næringsforeningen i Stavanger
Næringsforeningen i Stavangerregionen er Norges største næringsforening. Organisasjonen
ble etablert i 1836, og er finansiert av medlemsbedriftene. Næringsforeningen arbeider på
vegne av nevnte medlemsbedrifter for å fremme næringslivet i Rogalands interesser, og er
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regionens største møtearrangør (Næringsforeningen, 2016). For perioden 2016-2020, har
næringsforeningen valgt ut seks strategiske områder man vil ha fokus på. Et av disse
fokusområdene har man kalt “Nye muligheter”, som går ut på å stimulere til omstilling i
næringslivet (Næringsforeningen, 2016).
Innovasjon Norge Stavanger
Innovasjon Norge Stavanger (forkortet INS) er et statlig norsk særlovselskap hvis formål er å
bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonsmuligheter i næringslivet over hele landet, og gi
økonomisk støtte til unge entreprenører, samt allerede etablerte bedrifter. Innovasjon Norge er
derfor en sentral aktør for mange gründere. INS sin avdeling i Stavanger har siden oppstart
vært en sentral arena for unge entreprenører.
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen er det regionale folkestyrte forvaltningsorganet i Rogaland, og har en
regionalplan for næringsutvikling med formål om å legge til rette for vekst og utvikling i
fylket (Rogaland Fylkeskommune, 2016). De har i hovedsak ansvaret for forvaltning og
tjenesteproduserende oppgaver. Dette inkluderer ansvar for videregående opplæring i fylket,
samt yrkesfaglige skoler.
NAV Rogaland
NAV er en offentlig organisasjon som forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike
velferdsordninger, blant annet dagpenger og arbeidsavklaringspenger (NAV, 2016). NAV har
om lag 19 000 ansatte, hvorav ca. 14 000 er ansatt i den statlige Arbeids- og velferdsetaten, og
ca. 5 000 er ansatt i kommunene (NAV, 2016). Innen organisasjonen samarbeider staten og
kommunene gjennom NAV-kontorer som finnes i alle kommuner. Noen av hovedmålene til
NAV er å få flere i arbeid og aktivitet, samt sørge for et velfungerende arbeidsmarked (NAV,
2016).
Greater Stavanger
Partnerskapet Greater Stavanger består av 14 kommuner og Rogaland fylkeskommune, og
selskapet er eid av Forus Næringspark (Greater Stavanger, 2016). Greater Stavangers primære
formål er å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Stavangerregionen. Greater
Stavangers hovedmålgruppe er miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, lokalt,
regionalt og internasjonalt. De arbeider for å legge til rette for langsiktig økonomisk vekst i
Stavangerregionen.

184

Mister petroleumsstudier status?
For å få et innblikk i hva utfordringene innen petroleumsnæringen gjør med optimismen i
Stavangerregionen, har vi sett på statistikk fra Studiebarometeret, som årlig foretar
undersøkelser om hvor fornøyde studenter er med studiene sine. Vi har valgt å kun inkludere
data fra det 5-årige masterprogrammet i Petroleumsteknologi på UiS, og sett på endringer fra
2014 til 2015.
Mens statistikken viser at studentene var mer eller mindre like fornøyde med læringsutbytte,
miljø og undervisning i 2015 som de var i 2014, har helhetsvurderingen og optimisme knyttet
til fremtidig jobb sunket drastisk.
Optimisme knyttet til jobb etter studie sank fra 4.4 til 3.8 av totalt 5 mulige poeng,
mens helhetsvurderingen til studentene sank fra 4.4 til 3.5. Da studentene skulle svare på i
hvilken grad de tror studiene de går på gir gode jobbmuligheter, ble resultatet i 2014 4.6,
mens det i 2015 sank med 1.3 til 3.3. (Studiebarometeret, 2015).
Da studentene ble spurt om hvorvidt det var krevende å nå sine karaktermål, har
poengscoren derimot økt fra 3.8 i 2014 til 4.4 i 2015, samtidig som at opptakskravene på
studiet har sunket fra 50.2 i 2014 til 47.3 i 2015. Dette kan tyde på at studentene med høyt
karaktersnitt nå nedprioriterer petroleumsrelaterte utdannelser (Studiebarometeret, 2015).

Empirisk tilnærming til virkemiddelapparatet
Våre primærdata er basert på intervjuer vi utførte, samt observasjoner vi bemerket oss under
feltperioden i Stavanger.

5.1 Fylkeskommunen i Rogaland
Vi snakket med en representant for fylkeskommunen i Rogaland for å få et innblikk i
situasjonen for regionens unge arbeidstakere, spesielt med tanke på elever ved yrkesskoler.
Informanten uttrykte bekymring knyttet til økt arbeidsledighet blant ungdom. Vedkommende
mente dette kunne føre til at man mister en generasjon med kompetanse, da deres utdannelse
etter hvert kan anses som utdatert om de ikke kommer seg ut i arbeid raskt. Denne ledigheten
knytter seg i første rekke til mangel på lærlingeplasser innen petroleumsrelaterte yrker. Dette
er et resultat av at mange bedrifter har sett seg nødt til å kutte antall lærlingplasser på grunn
av mangel på oppdrag.
Et konkret tiltak fra fylkeskommunen er at de sammen med NAV har arrangert
yrkesmesser blant arbeidsledige. I tillegg har de støttet opp om såkalte jobbklubber, som
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omhandler hvordan arbeidssøkere går frem når de skal møte bedrifter. Informanten presiserte
at offentlige etater ikke kan opprette nye arbeidsplasser uten finansiell støtte, da disse i stor
grad er påvirket av utdelt budsjett fra statens side, samt endringer i den regionale økonomien.
De offentlige aktørene kan derimot bidra som en informasjonskanal ved å for eksempel gi tips
om hvordan man skal gå frem i møte med bedrifter, samt å sette arbeidsledige i kontakt med
private aktører. Det er de arbeidssøkende selv som må vise initiativ og vilje, og være aktive i
møte med arbeidsgivere.

5.2 Innovasjon Norge Stavanger
I løpet av de siste ti årene har vår informant merket en gradvis overgang til en ny generasjon
entreprenørskap, da spesielt med fokus på utvikling innen informasjons og
kommunikasjonsteknologi. Etter at petroleumskrisen inntraff i 2015, har vår informant kunnet
registrere en stadig økende markedspågang.
Flere utbyggere innen ulike prosjekter i Stavanger-området har søkt om, og fått tildelt,
økonomisk støtte fra INS (Innovasjon Norge, 2016). I henhold til INS årsrapport (Traaseth,
2016), har flere entreprenører søkt om økonomisk støtte enn tidligere, og dette er forventet å
øke jevnt i fremtiden.
INS har utført flere tiltak i Stavangerregionen for å fremme sine interesser; blant annet
har man vært sentrale i utvikling og etablering av Gründerhuset i Stavanger, som i dag er en
møteplass for gründere fra hele fylket. INS har også et nært samarbeid med NAV, og bistår
under flere arrangementer i regi av offentlig sektor, deriblant jobbklubber og
mulighetsmesser. Vår informant stilte seg positiv til den stadige økningen av forskningsbasert
teknologi, som vedkommende mener bidrar til å gjøre produksjon og salg av teknologiske
produkter billigere, og slik lykkes i å øke salget av bedriftens produkter på kort og lang sikt.

5.3 Greater Stavanger
Vår informant har tydelig merket hvordan petroleumskrisen har påvirket regionens
sysselsetting. Stavanger har siden våren 2014 gått fra å være en av kommunene i Norge med
lavest arbeidsledighet, til å bli en av kommunene med høyest arbeidsledighet (Svane, 2016).
Dette har også gitt utslag i at kommunens skatteinntekter har gått ned. Vår informant mener
også at en grunn til den plutselige arbeidsledigheten i Stavangerregionen skyldes en periode
med større tilflytting fra andre kommuner utenfor Stavanger, med spesielt mange fra
distriktsområder i Rogaland, før petroleumskrisen inntraff. Informanten mener derfor at en
forklaring på krisen er hvordan den plutselige økte kapasiteten i regionen fører til at det ikke
er nok arbeidsplasser, og derfor at flere må flytte ut i distriktene for å finne arbeid.
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Ifølge vår informant har sysselsatte i petroleumsnæringen blitt negativt rammet av
flere årsaker. Først og fremst har bedrifter i flere år tilrettelagt sin strategi etter krav fra
petroleumsnæringen. Denne strategien har i flere år ført til høyere inntekter for bedriftene,
men når så petroleumsprisene endres, har dette ført til at bedriftene også blir rammet. Fordi
bedrifter ikke har flere bein å stå på, fører endringene dem inn i en lock-in-situasjon,
(Lindkvist, 2005, s. 99). Lock-in innebærer at et sted blir innelåst i bestemte utviklingsbaner
som følge av omfattende materielle investeringer og utvikling av en dyp lokal kompetanse
som i liten grad er tilpasset nye internasjonale utfordringer og rammebetingelser (Grabher,
1993, referert ved Lindkvist, 2005, s. 218). Dermed må bedriftene foreta omfattende
endringer i sin struktur for å sikre sin egen eksistens. Flere permitteringer og senere
oppsigelser er tiltak som er blitt gjort og Greater Stavanger merker større pågang for hver
måned som har gått det siste året (Greater Stavanger, 2016).
I samarbeid med NAV og Stavanger kommune var Greater Stavanger en av
initiativtakerne bak Mulighetsterminalen, hvor målsetningen er å få flest mulig
arbeidssøkende ut i jobb så fort som mulig. Med Mulighetsterminalen ønsker initiativtakere å
være en katalysator for å få arbeidsledige ut i arbeid, skape nye arbeidsplasser og opprettholde
motivasjonen til de arbeidsledige. Mulighetsterminalen åpnet i desember 2015, og har siden
åpningen vært en sentral arena for arbeidsledige i Stavangerregionen. Antallet innbyggere
som har benyttet seg av dette tilbudet, har sett en jevn økning for hver måned siden terminalen
åpnet første gang. Informanten mener at krisen ikke bare har ført til negative endringer. Man
har erfart flere positive aspekter som følge av de endrede rammebetingelsene. For eksempel
henvender for første gang på mange år flere bedrifter seg til den yngre generasjon. Bedrifter
vil i fremtiden se et behov for allsidig kunnskap for å fortsette å være innovative og finne flere
muligheter. Vår informant i Greater Stavanger la spesielt vekt på et ønsket fokus på
velferdsteknologi (teknologi med et særskilt fokus på eldreomsorg, barnehager og
helsetjenester). Flere prosjekter innen regional utvikling har sett dagens lys, og har et stort
potensial til å oppnå suksess. Det er vist mange initiativer til omstillinger, selv om flere av
disse for øyeblikket er i startfasen. At allerede etablerte bedrifter begynner å se etter nye
muligheter i næringslivet, er positivt for regionens utvikling og fremtid. Flere bedrifter viser
tendenser til å vende seg mot internasjonal bedriftskultur for inspirasjon, og tilrettelegger sin
strategi mot et tydelig mer internasjonalt plan. Nettverk mellom bedrifter vil bli viktig for
samarbeid i fremtidens næringsliv i regionen. En rekke bedrifter har inngått samarbeid seg
imellom, og slik sett vil økt kunnskap og allsidighet på sikt utvikle seg til det beste for flere
parter.
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5.4 Næringsforeningen i Stavanger
Næringsforeningen i Stavanger har for perioden 2016-2020 valgt ut seks strategiske
fokusområder. Disse er Infrastruktur, Kompetanse, Boattraktivitet, Energi, Den grenseløse
regionen og Nye muligheter (Næringsforeningen, 2016). Sistnevnte er et prosjekt
Næringsforeningen har etablert sammen med Innovasjon Norge og I-park. Innen dette
prosjektet fokuseres det på de fire områdene IKT, fornybar energi, helseteknologi og mat.
Formålet med dette prosjektet er å bidra til omstilling i næringslivet ved å sammenkoble både
relaterte og ikke-relaterte næringer med hverandre.
Informantene fra Næringsforeningen uttalte at de først registrerte at det pågikk
nedgang i petroleumsnæringen i Stavanger høsten 2014. Nedgangen har hatt innflytelse på
organisasjonens hverdag, ved at den har ført til at de ansatte har det mer travelt nå enn noen
gang tidligere. Foreningen har aldri hatt så mange medlemmer som nå, som er en direkte
konsekvens av endringene på petroleumsmarkedet. Videre har nedgangen ført til økt
samarbeid mellom Næringsforeningen, og offentlige instanser som kommuner og
fylkeskommunen, og alle jobber for å redusere den jevnt økende arbeidsledigheten i regionen.
Som følge av petroleumsnedgangen er informantene fra Næringsforeningen klare på at det er
nødvendig med en næringsomstilling i Stavangerregionen, og mener at en slik utfordring er en
naturlig konsekvens som følge av de nåværende utfordringene i petroleumsnæringen. Den
raskt økende etterspørselen man har opplevd i næringen, har gjort at næringslivet tidligere
ikke har hatt et behov for å omstille seg. Det blir lagt vekt på at man må bruke gjeldende
kompetanse på andre områder. Informanten understreker at samarbeid er en viktig faktor for å
koble petroleumsnæringen til andre områder. I det øyemed fungerer Næringsforeningen som
en fasilitator, ved at man stimulerer til møter og sammenkomster for medlemsbedriftene.
Formålet med slike møter er å forsterke relasjonen mellom bedriftene. Blant annet arrangerer
Næringsforeningen såkalte workshops, som er et tiltak hvor medlemsbedriftene kan møtes og
utveksle kunnskap for å komme opp med ideer og nye prosjekter, som Næringsforeningen
bidrar til å følge opp. Informantene sier at man som et resultat av nedgangen i
petroleumsnæringen, har opplevd en eksplosjon av entreprenørskap. Disse nyetableringene er
særlig knyttet til teknologi. Med tanke på fremtiden, mener Næringsforeningen at det vil
komme et grønt skifte, der fornybar energi står i fokus. Bedrifter bør derfor utvikle sin strategi
med dette kommende skiftet i bakhodet.
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5.5 NAV Rogaland
Vi intervjuet NAV for å få innsikt i hvorvidt de har utført konkrete tiltak som følge av den
økte arbeidsledigheten i Stavangerregionen. Informanten vår i NAV begynte å merke
konturene av nedgangstid i midten av 2013, da oljeselskaper begynte å få et større fokus på
kostnadseffektivisering. Det var likevel først i september 2014 de opplevde en kraftig økning i
permitterings- og oppsigelsesvarsler fra selskaper innen petroleumsbransjen, med totalt 2507
varsler. Da bedrifter kun er lovpålagt å informere NAV dersom de melder om
permitteringsvarsler eller oppsigelsesvarsler av mer enn 10 ansatte, kan tallene i realiteten
være noe høyere.
Figur 1 viser en oversikt over varsel om permitteringer og oppsigelser i Rogaland fra
juli 2014 til april 2016. Figuren viser at september på mange måter var starten på nedgangen i
petroleumsnæringen. Det er også verdt å merke at antall varsler har gått kraftig opp i
tidsperioden september 2015 til april 2016.

Figur 1 - Varsel om permitteringer og oppsigelser i Rogaland. (Gustav Svane, NAV Rogaland, 2016)

Det var i første rekke konsulenter innen oljeservicebransjen som måtte gå av, tett etterfulgt av
arbeidstakere innen HR. Etter hvert kom det også en økning av permitteringer for
petroleumsingeniører, samt arbeidstakere som ellers arbeider i petroleumsrelaterte
virksomheter.
I første omgang så man tendenser til at innbyggerne i Stavanger var flinke til å
omskolere seg. Mange fikk for eksempel jobb i kommuner, som på den tiden hadde et stort
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behov for personer med ingeniørutdanning. Ettersom disse stillingene er besatt, har man fått
en ny klasse arbeidsledige – nemlig høyt utdannede (Svane, 2016).
Rundt midten av 2015 begynte bieffektene å komme i form av nedgang i IKT- og
bygg- og anleggsbransjen. Utbygging av næringsbygg og privatboliger ble særlig påvirket.
Svane nevnte videre at hotellbransjen har sett en nedgang, men kanskje ikke så mye som
fryktet. Informanten bemerket også at det har vært en økning av varsler fra
elektrofagbransjen. I sum har dette ført til økt pågang av henvendelser til NAV, som i
regionen har sett seg nødt til å ansette 35 nye medarbeidere for å kunne behandle alle
henvendelsene.
Tabell 1 viser antall helt arbeidsledige etter yrkespraksis i Rogaland. Tabellen viser en
markant økning av antall arbeidsledige innen både ingeniøryrket, industriyrket og innen byggog anleggsbransjen. Dette viser tydelig at nedgangen i petroleumsbransjen har hatt store
bieffekter for andre næringer.

Tabell 1 - Helt ledige etter yrkespraksis, Rogaland. (Gustav Svane, Nav Rogaland, 2016)

Svane uttrykte spesielt bekymring for nyutdannede, og da særlig personer med
yrkesfaglig utdanning. Man har sett en økt tendens til at personer med yrkesfaglige
utdanninger blir arbeidsløse etter fullført fagbrev. Dette har medført at vi ser en høy ledighet i
aldersgruppen 16-29 år, og da spesielt blant menn. NAV har på grunn av dette oppfordret
både offentlige etater og private aktører til å ta inn lærlinger. I enkelte tilfeller dekker NAV en
stor del av lønnskostnadene knyttet til dette, men en ser likevel en tendens til at bedrifter
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verken har økonomi eller kapasitet til å ta imot personer med fagbrev. Utover dette, er det
begrenset hva NAV som en statlig aktør kan gjøre, da markedet i stor grad er basert på tilbud
og etterspørsel.
Tabell 2 viser statistikk over andel helt ledige i Rogaland basert på aldersgruppe.
Tabellen viser tydelig at arbeidsledigheten er relativt høy blant unge, noe som kan være et
tegn på at det har blitt vanskelig for arbeidssøkere å komme inn i arbeidslivet.

Tabell 2 - Endring i antall ledige etter aldersgruppe. (Gustav Svane, NAV Rogaland, 2016)

Mens man ser at markedet i Stavanger i stor grad er mettet på ingeniører, er det større
etterspørsel etter denne yrkesgruppen i andre fylker. NAV har derfor hatt et økt fokus på å
oppfordre arbeidssøkere til å se utenfor fylkesgrensene dersom de sliter med å få seg jobb i
Rogaland. Et annet tiltak for å få bukt med overvekten av ingeniører er omskolering. Som et
eksempel på slike tiltak, kan det nevnes at Universitetet i Stavanger fikk statlig tilskudd til å
åpne 60 nye studieplasser innen en PPU-utdanning som har et spesielt fokus på ingeniører
(Torsheim, 2015).
NAV har også vært aktive i opplysningsarbeid rettet mot arbeidsledige, blant annet i
form av såkalte jobbmesser. Disse har som mål å knytte arbeidsledige opp mot bedrifter både
fra Rogaland, men også fra andre fylker der det er stor etterspørsel etter ingeniører. Det at
Rogaland har gått fra å være best til verst når det kommer til arbeidsledighet, har ført til at det
regionale virkemiddelapparatet har sett seg nødt til å endre fokus. Svane uttrykker at
samarbeidet mellom offentlige og private aktører har økt kraftig siden nedgangen begynte i
2014, noe de overnevnte jobbmessene og tilskudd til 60 nye PPU-plasser er et eksempel på.
Selv om Svane understreker at krisen er tung for dem det gjelder, kan det likevel komme noe
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positivt ut av det. Lønnsnivået i petroleumsnæringen har i lengre tid vært unormalt høyt
sammenlignet med andre næringer. Slike lønninger er ikke bare tilfellet for dem som jobber
direkte med petroleum, men også ansatte som arbeider offshore i tjenester som renhold og
kantinearbeid. Krisen kan bidra til at lønnsnivået normaliseres noe, som på sikt kan være bra
for norsk økonomi.

Diskusjon og analyse
6.1 Omstillingsprosesser i regionen
Som et resultat av nedgangen i petroleumsnæringen, er våre informanter enige om at det må
komme en næringsomstilling. Hvilken retning omstillingen vil ta, er man dog usikre på. Det
overordnede spørsmålet vårt når det gjelder næringsomstilling, er om det regionale
virkemiddelapparatet gjør nok for å legge til rette for dette.
Som nevnt er det mange arbeidsledige med teknologisk utdanning i regionen, deriblant
ingeniører og IKT- utdannede. Enkelte konkrete tiltak er iverksatt, blant annet et
samarbeidsprosjekt mellom NAV og Fylkeskommunen i Rogaland, som går ut på å omskolere
ingeniører til lærere. Regjeringen har nylig opprettet 350 nye studieplasser i
praktiskpedagogisk utdanning (PPU) i Norge (Andersen, 2015). Dette er en del av
tiltakspakken for arbeidsledige ingeniører, og 60 av disse studieplassene har blitt tildelt
Universitetet i Stavanger (Torsheim, 2015). Dette tiltaket er direkte rettet mot den store
andelen arbeidsledige ingeniører i regionen.
Gründerhuset i Stavanger, Mess & Order, er også et tiltak som er opprettet for å
stimulere til entreprenørskap og innovasjon. En rekke aktører, blant andre Innovasjon Norge,
DNB og Greater Stavanger gikk sammen og bidro med finansiell støtte for å realisere
prosjektet (Andreassen, 2014). Ideen bak Mess & Order er å etablere et kreativt miljø hvor
grundere kan samles, og dele av sin kunnskap. På denne måten håper man at nye virksomheter
blir etablert, som på sikt vil skape arbeidsplasser. Tiltakene har som formål å bruke gjeldende
kunnskap på andre områder. Det hersker enighet blant våre informanter om at dette er en
viktig faktor for å tilpasse seg næringsstrukturens endringer.

6.2 Vellykkede omstillinger i næringslivet
Det finnes flere gode eksempler på selskaper i Stavanger-regionen som tidligere utførte arbeid
innen petroleumsnæringen, som nå har omstilt sin drift med det formål å nå ut til nye
markeder.
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Roxel
Roxel er et eksempel på en offshore-bedrift som har gjennomgått en omstilling for å tilpasse
seg endringene i markedet. Roxel ble etablert i 2010 som et elektro/automasjonsselskap som i
hovedsak fokuserte på arbeid offshore (Olsen, 2016). Siden etableringen har selskapet vokst
fra tre til 148 ansatte i Roxel-gruppen, som består av 13 selskaper. Hittil har syv av 13
selskaper jobbet offshore (Olsen, 2016) Roxel har hatt en offensiv tilnærming til endringene i
næringsstrukturen. Selskapet har som mål at alle ansatte skal gjennomgå en omstilling for å
videreutvikle sin kompetanse. På denne måten ønsker bedriften å etablere seg innen andre
markeder enn petroleumsmarkedet.
For å overføre sin kunnskap innen elektronikk til andre næringer, vil konsernet
tilrettelegge sin markedsstrategi mot arbeid på land, og sentrere sin virksomhet rundt
muligheter i denne gruppen. Trekker vi her inn Asheim & Gertlers artikkel (2005, side 303308) om regionale innovasjonssystemer vil vi se at konsernet også tenker utenfor Norges
grenser, noe som vil bli viktig for flere norske bedrifter i fremtiden.
Nylig har Roxel landet en kontrakt med den norske stat verdt over 258 millioner
kroner innen samferdselsutvikling. Dette er den største elektrokontrakten knyttet til
samferdsel i Norges historie (Olsen, 2016). Kontrakten omhandler veiprosjektet Ryfast, som
er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Bedriften har dermed potensiale
til å utvide sitt marked også utenfor Stavangerregionens grenser (Olsen, 2016). Ved å satse på
dette markedet, har Roxel muligheten til å være konkurransedyktige over hele Norge, så vel
som på det internasjonale markedet.
Zaptec
Et annet Stavanger-selskap som har lyktes i å omstille seg for å møte markedsendringene i
området, er Zaptec. Dette selskapet ble etablert i 2013, og leverte transformatorer som
tradisjonelt ble brukt i oljebrønner (Andersen, 2015). Transformatorene selskapet produserer
har mange bruksområder. I første rekke har disse blitt utviklet til å kunne brukes i ladekabler
for el-biler (Andersen, 2015). I tillegg til dette har Zaptecs teknologi også blitt plukket opp av
NASA, som har sett muligheter for at transformatorene også kan brukes til boring for
kartlegging av mineraler, geologi og vannforekomster på Mars (Andersen, 2015). Dersom vi
igjen refererer til innovasjonsteori (Lundvall, 2007), ser vi nok et eksempel på en bedrift som
velger å satse på det internasjonale markedet. Zaptecs produkter har potensiale utenfor Norges
grenser, og ved internasjonal bedriftsstrategisk planlegging oppnår selskapet flere muligheter.
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6.3 Veien til omstilling
Fra de nevnte eksempler, ser vi at en av nøklene for å lykkes med omstilling, er å finne nye
markedsmuligheter, og endre sin bedriftsstrategi basert på dette, noe som også er fremhevet i
innovasjonslitteraturen (Schumpeter, 1934). Bedrifter må tilpasse sin bedriftsstrategi til det
internasjonale markedet (O’Sullivan, 2005, side 246-247), opprettholde produksjon som har
potensiale til å nå flere markeder, og ha et langsiktig perspektiv. Vår informant ved
Næringsforeningen legger spesielt vekt på dette. Det grønne skiftet, fokus på bærekraftig
utvikling og miljøvennlig produksjon, vil komme før eller senere. Bedrifter innen
ikkefornybare ressurser må være forberedt på skiftet slik at deres produksjon ikke stopper
opp.
På den annen side, som Svane fra NAV Rogaland uttaler, har ikke bedriftene hatt
behov før nå for å utvide sitt marked før i nyere tid. Satsing på det internasjonale markedet
har blitt nedprioritert fra flere bedrifters side, hvilket har ført til stiavhengighet. Under en æra
hvor globaliseringsøkonomi er regelen fremfor unntaket, bør bedrifter vurdere sine
markedsmuligheter utenlands, fremfor å opprettholde sitt primærfokus i hjemlandet.

Samarbeid for innovasjon
Basert på de data vi samlet inn under feltperioden, fant vi ut at samarbeid er et nøkkelord for
fremtiden i Stavangers næringsliv. Dette var et begrep som gikk igjen blant samtlige
informanter. Det er viktig for bedrifter som blir påvirket av endrede rammebetingelser i
markedet i slik grad som Stavanger blir, at de er villige til å utvide sin horisont, og tilføre ny
kunnskap til bedriften. En av mulighetene for å oppnå økt innovasjon, er ved å utvide
bedriftssamarbeid. Både arbeidssøkere og arbeidsgivere i Stavangerregionen ser nå at
bedrifter blir nødt til å endre sin strategi for å opprettholde sin daglige drift gjennom de
vanskelige tider de nå er inne i (Ånestad, 2016). Virkemiddelapparatet i regionen bidrar til å
hjelpe bedrifter og arbeidssøkere til å finne hverandre for et potensielt samarbeid.
Petroleum er en ikke-fornybar ressurs. Dette betyr at selskaper som i dag arbeider med
denne ressursen, vil møte flere utfordringer i fremtiden når petroleum en gang tar slutt, og
man blir nødt til å legge ned sin petroleumsrelaterte produksjon. Våre informanter mener
derfor at dette er noe positivt som kan komme ut av krisen. Bedrifter er nødt til å tenke nytt og
forsikre seg om at nye ideer er under kontinuerlig utvikling (Schumpeter, 1934), og at de for
fremtiden har flere bein å stå på. På sikt vil dette være til flere bedrifters fordel, da de har
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muligheter til å få tilført ny kunnskap (Pavett, 2005, side 87-89), og dermed kan planlegge
mer langsiktig enn det har vært tendenser til i Stavangerregionen så langt.

7.1 En ny klasse arbeidsledige?
Utdanningsinstitusjoner i Norge har ved flere anledninger blitt kritisert for deres fokus på
petroleumsrelaterte utdanninger. Dette ensidige fokuset har ført til utfordringer, ved at flere av
de nyutdannede på nåværende tidspunkt er hardt rammet av den økte arbeidsledigheten i
Stavanger. Med sin utdanningsbakgrunn har nyutdannede innen petroleumsstudier få andre
muligheter, og må derfor gjennom eventuell omskolering. I verste fall må de ta en helt ny
grad med mer allsidighet for å få muligheter til ny jobb. Næringsforeningen uttalte at spesielt
for nyutdannede innen petroleumsstudier kan dette bli problematisk. Dersom denne gruppen
arbeidsledige er uten arbeid for lenge, vil deres kompetanse etter hvert bli utdatert, i en
periode hvor teknologi og ingeniørfaget er under konstant utvikling. Hvis petroleumsmarkedet
endrer seg og det igjen blir behov for flere ansatte innen petroleumsnæringen, vil nyutdannede
om 4-5 år bli prioritert, fremfor dem som på nåværende tidspunkt er arbeidsledige.
Forskning og utdanning (FoU) er sentralt for regional utvikling, i den grad at det
bidrar til at forskjellige sektorer samarbeider for videreutvikling av næringslivet (Pavett,
2005, side 93- 94). Forskningsinstitusjoner og bedrifter må dermed ha et tett samarbeid og
nærhet til hverandre (Asheim & Coeren, 2005, side 1174-1177) for å klare å videreutvikle
seg. Geografisk nærhet til slike forskningsinstitusjoner er derfor viktig for industri for å unngå
stiavhengighet.

7.2 Geografisk mobilitet i sysselsettingsprosessen
Flere av våre informanter oppfordrer arbeidsledige til å operere på eget initiativ.
Arbeidsledige innbyggere kan ikke forvente at offentlige etater har kapasitet til å sette alle
arbeidsledige ut i jobb. Informantene legger vekt på at det finnes jobbmuligheter dersom
arbeidssøkere er villige til å flytte ut til distriktene, men ikke alle er villige til å foreta en slik
flytting. Av ulike årsaker er det ikke et alternativ for hvem som helst å pendle lange distanser
på daglig basis. En annen utfordring ved å finne arbeid i distriktene, er mangel på informasjon
(Pianta, 2005, side 587-589).
De færreste stillinger som eksisterer i slike områder blir offentlig utlyst, og
arbeidssøkere er derfor avhengige av informasjon om hvilke bedrifter og offentlige foretak
som kan være potensielle arbeidsgivere. For å ordne en slik sysselsettingsovergang, må flere
kommuner og regioner innføre et samarbeid for å gjøre prosessen enklere for arbeidssøkerne
(Lindkvist, 2004). Ved å informere innbyggerne i byområder, og komme med forslag til
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arbeidsgivere, kan offentlig sektor bidra til å sysselsette flere. Vår informant fra Greater
Stavanger uttalte at tverregionalt samarbeid er et viktig aspekt innen samfunnsutvikling. De
har i det øyemed lagt en femårsplan for å realisere et slikt samarbeid.
Det bør imidlertid også tas i betraktning at for nært bedriftssamarbeid ikke alltid er til
det beste. Med for tett samarbeid, vil konkurransen på markedet være nærmest ikkeeksisterende. Industrispionasje er en risiko som må vurderes ved samarbeid, og antallet
bedrifter som finner informasjon på ulovlig vis og bruker dette til egen vinning, har potensiale
til å øke sin kapital ved for tett samarbeid (Aune, Mohn, Osmundsen & Rosendahl, 2010, s.
290-292). Taus kunnskap, altså kunnskap som ikke er tilgjengelig for allmennheten, må
bedrifter kunne beholde som en del av sin bedriftsidentitet, og for å gjøre seg attraktive på
markedet (Aune, Mohn, Osmundsen & Rosendahl, 2010, s. 290-292). På sikt vil ikke en
utvikling med for tett samarbeid mellom bedrifter være gunstig fra et samfunnsøkonomisk
ståsted, da et marked er avhengig av konkurranse (Asheim & Gertler, 2005, side 298-303).
Man er derfor avhengig av at det regionale virkemiddelapparatet kan operere som et
bindeledd mellom bedriftene for å forsikre at potensielle ulovlige handlinger ikke oppstår
mellom bedriftene, og at konkurrerende bedrifter får opprettholde sin tause kunnskap.
Innbyggernes tanker om utviklingen
Ut fra et utvalg innbyggere i Stavanger som vi intervjuet, kom det frem at man stort sett er
fornøyd med de tiltak offentlig sektor i Stavanger har utført. Imidlertid mente flere at det var
på tide at staten kom med økonomisk støtte, og at den kunne kommet tidligere for å bedre
situasjonen i regionen. Intervjuobjektenes meninger gjenspeiler også innovasjonsteori.
Økonomisk utvikling innen et område er avhengig av økonomisk støtte fra en nasjons
beslutningstakere. Som flere av våre informanter nevner, oppfordres innbyggerne selv til å ta
initiativ, fremfor å være passive i prosessen med å søke jobb.
Å flytte ut til distriktene, eller å gå over til en pendlertilværelse, er en barriere som
synes vanskelig for mange arbeidsledige å være villige til å bryte (Svane, 2016). Et økt fokus
på geografisk mobilitet kommer derfor til å bli viktig for næringsutvikling i Rogaland for
fremtiden (Ueland, 2016, side 9). Greater Stavanger arbeider mot slik mobilitet. Med sitt
samarbeid som dekker 11 kommuner sentralt i Stavangerregionen, jobbes det mot utstrakt
samarbeid med flere andre regioner (Greater Stavanger, 2016). Innbyggerne bør derfor
håndtere situasjonen med å handle på eget initiativ. På den annen side er man dermed også
avhengig av informasjon om hvilke muligheter som finnes. Det regionale
virkemiddelapparatet bør gjøre sitt ytterste for å aktivisere og oppmuntre arbeidsledige til å
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komme på arrangementer i deres regi. Jobbsøkere må være aktive og holde utkikk etter nye
muligheter, og med grep som for eksempel reduksjon av dagpenger ved fravær (Svane, 2016),
kan den velkjente “dørstokkmilen” bli passert av mange passive arbeidssøkere. Et annet tiltak
som utføres ved jevne mellomrom, er å aktivisere arbeidsledige ved å sette dem til å utføre
arbeid når det er behov for arbeidskraft. Potensielt kan derfor slik aktivisering og
dokumentasjon av slikt arbeid, være en løsning for å sikre aktivitet blant arbeidsledige. Å
utføre tiltak for at arbeidssøkere forblir aktive i hverdagen er viktig, i tillegg til å arbeide for å
opprette nye stillinger. Det regionale virkemiddelapparatet bør derfor arbeide for å bidra til
sysselsetting, og holde arbeidsledige i aktivitet.

7.3 Statens rolle i omstillingsprosessen
Under feltperioden fant vi ikke tendenser til strutseeffekt blant det regionale
virkemiddelapparatet i Stavanger. Derimot kan man stille spørsmål ved statens rolle i saken.
Våre informanter har alle gitt uttrykk for at den økonomiske støtte fra staten ikke har vært
tilstrekkelig så langt for å finansiere sine tiltak på en god måte. Regionen ble som nevnt
tidligere innvilget 137 millioner ekstra som en del av krisepakken til Sørvestlandet
(Søndeland, 2016, side 4-5). På dette grunnlag kan man si at det er tegn på strutseeffekt fra
statens side, tatt i betraktning at den ekstra økonomiske støtten først kommer nærmere to år
etter at nedgangen i petroleumsnæringen begynte å vise seg. Som Karlson, Loewenstein &
Seppi (2005, side 19-20) beskriver, er det først når problemet er blitt virkelig stort at ledende
aktører tar grep, fremfor å arbeide mot å forebygge potensielle utfordringer. Staten gir derfor
inntrykk av å være en aktør som har vist noe passivitet til utfordringene i Stavanger-regionen
(Ueland, 2016, side 8), og først iverksetter tiltak når problemet viser tendenser til å også
berøre staten selv (Seglem & Tollaksen, 2016, side 9). Kommunikasjon og god samhandling
mellom regionale og statlige aktører er derfor en forutsetning for å møte de utfordringer som
oppstår, og effektivisere prosessen for å håndtere utfordringene.

7.4 Omskolering – en investering for fremtiden?
En annen barriere som kan være vanskelig for flere innbyggere å bryte, er omskolering.
Mange av dem som nå er arbeidsledige, har få muligheter for annet arbeid med sin nåværende
utdanning. Spesielt tidligere yrkesfagelever med fagbrev innen petroleumsrelaterte fag vil ha
vanskeligheter med å finne arbeid (Svane, 2016). Et av våre intervjuobjekter på gaten som
hadde vært yrkesskoleelev innen bygg og anlegg, uttalte at han hadde fått hjelp fra
fylkeskommunen til å fullføre læretiden, da nedbemanning førte til at personen hadde blitt
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oppsagt under læretiden. Han uttalte også at flere av hans bekjente i samme situasjon hadde
fått tilsvarende tilbud. Imidlertid understreket vedkommende at det også var flere andre av
hans bekjente som fremdeles sto uten lærlingplass.
En løsning for å forsikre seg at yrkesskoleelever holder seg i aktivitet, er å ta allmenn
påbygg for slik å oppnå generell studiekompetanse, for deretter å ta høyere utdanning. Denne
potensielle løsningen er imidlertid ikke uten utfordringer. På langt nær alle elever vil ha
motivasjon til å gjennomføre et teoritungt skoleår. Den allerede høye andelen elever som
dropper ut av norsk videregående skole, kan potensielt stige som en direkte konsekvens av
flere elever på allmenn påbygg uten motivasjon.
For dem som har fullført fagbrev, men som står uten arbeid etter læretiden, oppstår en
annen utfordring. Fordi den norske stat gir videregående elever økonomisk støtte til
maksimum fire år på videregående skole, må arbeidsledige yrkesskoleelever som har brukt sin
kvote for å fullføre fagbrev, selv finansiere det året de trenger for å oppnå studiekompetanse.
Med relativt lav lærlinglønn, kan en slik økonomisk barriere bli en utfordring for mange.
Slike endringer innen opplæring kan også bli en utfordring for staten. Dersom flere tidligere
yrkesfagelever oppnår generell studiekompetanse, kan en potensiell utfordring være en økning
av søkere til høyere utdanning i Norge. Dermed må flere studieplasser innen høyere
utdanningsinstitusjoner opprettes, og potensielt flere studenter må søke om studielån fra
Lånekassen. Om denne potensielle utviklingen vil ha positiv eller negativ effekt for norsk
næringsliv, er også en problemstilling som må tas i betraktning.

7.5 Oppsummering om samarbeid
Samarbeid mellom forskjellige aktører i samfunnet er utvilsomt viktig for å redusere
arbeidsledighet. Ved god samhandling mellom det regionale virkemiddelapparatet, bedrifter,
innbyggere og stat, vil det også komme muligheter i lys av samarbeid. Bedriftssamarbeid kan
på sikt skape nye innovasjonsmuligheter, og åpne for nye muligheter på markedet, hvilket kan
skape nye arbeidsplasser i regionen. En vesentlig faktor for samarbeid er økonomisk støtte fra
statens side. Uten de nødvendige midler som må til for å opprettholde samarbeid, tar det tid å
iverksette nødvendige tiltak.
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Konklusjon
Gjennom den tilgjengelige dokumentasjon og den utførte feltperiode, har vi belyst vår
problemstilling og forsket på det regionale virkemiddelapparatet i Stavangerregionen ved å
benytte oss av flere forskjellige forskningsmetoder.
Vi har ikke funnet tydelige tendenser til strutseeffekt innen det regionale
virkemiddelapparatet i Stavanger, basert på våre forventninger. Tvert imot har våre
informanter innen det regionale virkemiddelapparatet gitt inntrykk av at de er klar over
utfordringene som pågår i Stavangerregionens næringsliv, og jobber med flere strategier for å
hjelpe både bedrifter og arbeidssøkere med å løse utfordringene innen petroleumsnæringen.
Det regionale virkemiddelapparatet kan ikke opprette flere stillinger kun for å sysselsette
innbyggere, da slike tiltak avhenger av økonomisk støtte fra den norske stat. Fra statens side
finner man derimot noen tendenser til strutseeffekt, tatt i betraktning at ekstra finansiering av
regionale tiltak mot arbeidsløshet kom først en god stund etter at petroleumskrisen i regionen
var et faktum.
Vi har gjennom vårt prosjekt funnet ut at mange bedrifter har møtt den økonomiske
veggen i lys av petroleumskrisen, og har måttet permittere og senere nedbemanne ansatte.
Andre bedrifter har gjennom omfattende bedriftsstrategiske endringer oppnådd suksess, og
har med stort hell lyktes i å omstille sin produksjon, og nå ut til andre markeder enn de
tidligere har kunnet gjort. Et økt fokus på muligheter innen det internasjonale markedet, vil
også føre til flere muligheter. Bedrifter som frem til nå har hatt sitt primære marked i Norge,
må nå og i fremtiden finne et nytt marked i utlandet, i takt med den økende
globaliseringsøkonomien.
En rekke yrkesgrupper har blitt påvirket som følge av nedgang i petroleumsnæringen,
og spesielt har nedgang påvirket den yngre generasjon arbeidstakere. Mange innbyggere i
Stavangerregionen står uten læreplass eller arbeid etter endt utdanning. Disse står i fare for å
være inaktive i yrkeslivet hvis ikke markedet endrer seg, eller aktører selv tar initiativ for å
gjøre noe med situasjonen.
Selv om nedgangen innen Stavangers petroleumsnæring har hatt negativ innflytelse på
regionens sysselsetting, er det også positive endringer i regionen som det er verdt å merke seg.
Blant annet har fokus på innovasjon og nyskaping i takt med tiden blitt viktigere. Det vil også
bli viktigere for det norske næringslivet i fremtiden å planlegge sin bedriftsstrategi langsiktig
og fremtidsrettet, fremfor å bli stående på stedet hvil, slik noen bedrifter viser tendenser til å
gjøre når motgangen melder seg.
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Storhaug – Velkommen inn i «Varmen»:
En studie av gentrifisering og identitet
Jan Hakim Benhabiles & Håvard H. Bjørnstad

Innledning
Byutvikling, ambisjonen om at en by skal fungere optimalt. “Smart City” og “Grønn By” skal
være begreper som tar oss inn i den urbane fremtiden der man kan melde om gatens
skavanker ved hjelp av få tastetrykk til de rette instanser, ta en pause på det grønne taket på
jobben som du i løpet av kort tid nådde ved hjelp av det nye kollektivtransportsystemet.
Nabolaget ditt har den kuleste kafeen, de beste “andre-hånds”-butikkene. Den gamle
hermetikkfabrikken er omgjort til en arena for et “cutting edge”-arkitektfirma og en liten bar i
første etasje som på fredager har ostesmaking, økologisk selvsagt, og en liten scene til intime
konserter. Det moderne og urbane menneskets drøm vil noen si. Eller? Spørsmålet om
byutvikling inkluderer alle er et legitimt spørsmål. Hvordan oppleves de storstilte byplanene
for beboerne som allerede bor i fokusområdet; etterlatt industri der arbeiderne bodde i
kummerlige kår vegg i vegg med sildefabrikken, der de har bodd i en mannsalder.
“Varmen”, er kallenavnet på industriområdet i bydelen Storhaug i Stavanger. Rundt dem
dukker det opp høyblokker, økologiske kaféer, sushibarer, konsertarenaer og kunstgallerier.
Selv om man nå har økonomiske brems har det i mange år vært en stødig økonomisk oppgang
i Oljebyen Stavanger. Renovasjoner av gammel slitt struktur gjør bydelen attraktiv som
boområde og dette betyr videre store muligheter for smarte investeringer med høy avkastning.
Gentrifisering er et uttrykk som dukker opp i større og større grad i media. Det blir snakket
om Grünerløkka, Detroit og Williamsburg som hippe nye gentrifiserte områder. De fleste
saker forteller solskinnshistorier om nettopp slitte og forfalne områder, som løftes opp og
frem, men hvem er det egentlig som blir med på reisen?
Stavanger og mer spesifikt Storhaug har de siste årene gjennomgått like mange
renoveringer som det finnes ufullførte planer for bydelen. Ved å spasere gjennom Pedersgate
fra Nytorget i sentrumskjernen og utover mot sjøfronten, til Møllerbakken og de rake gamle
siloene kan man oppleve det mange vil kalle en påbegynt gentrifisering. Nabolag for nabolag
skjer det noe nytt. Graffiti på nedslitt og forlatt industri. Et kunstgalleri dukker plutselig opp.
Det finnes noen estetiske indikatorer på at en slik gentrifiseringsprosess kan være underveis.

204
Med bakgrunn i dette spør vi oss om Storhaug er en bydel som er i ferd med å bli gentrifisert
og i så fall hva det vil ha å si for aktørene, både innflyttere og langtidsbeboere. Hvem er de
potensielle “vinnerne” og “taperne” som følge av en eventuell gentrifisiering? Vi vil videre se
på det teoretiske rammeverket som finnes om gentrifisering for se om det gir gjenklang for det
som skjer på Storhaug og om det kan belyse vår problemstilling.

Gentrifisering - en geografisk tilnærming
Vi vil i dette kapittelet gjennomgå teori som skal fungere som rammeverk for oppgaven vår.
De økonomiske premissene, de sosiale aspektene for gentrifisering, og i tillegg ta for oss hva
stedsidentitet kan ha å si fra et geografisk standpunkt. Ordet gentrifisering ble først brukt av
Ruth Glass (1964) som beskrev prosessen i Londons indre by der fattige beboere i et området
ble erstattet av og til fordel for middelklassen og deres initiativ til renovering av boligmasse i
området. The Gentry - definert som mennesker med en “god sosial posisjon”, i klasse-termer;
middelklassen (Oxford dictionnary) – var overtakerne, derav Gentrifisering. Zukin (1989) tar
for seg Glass’ definisjon, men legger til at det ligger mer bak dette fenomenet enn bare “a
change of scene”. Det indikeres en ny symbolsk tilknytning til gamle bygninger, en radikal
bevegelse vekk fra forstadslivet med barnesentrerte husstander og mot sosial miks og en
“estetisk promiskiøsitet til det urbane liv”. De kollektive valgene de tok når det gjaldt bolig,
fasilitetene de omringet seg med og at den generelt høye utdanningen og yrkesstatus var
strukturert rundt en distinkt habitus (ref.notat om habitus) i Bourdieus (1984) forstand.
Således kan gentrifisering beskrives som en prosess med romlig og sosial differensiering
(Zukin, 1989). Ley (1996) mener at gentrifiseringen forløper gradvis ved at langtidsbeboere i
gentrifiseringsstrøkene i indre by skiftes ut som følge av at trekk ved deres livsstil, identitet
og estetiske uttrykk etableres som trender i boligmarkedet. De som i stor grad identifiserer seg
med personer innen motkulturen, for eksempel personer fra designyrker og akademia, tenkes
å være de første som følger etter langtidsbeboerne. Dette fordi de kan identifisere seg med
verdier, livsstil og kulturelle utrykk som kjennetegner de første innflytterne. Deretter følger
mer etablerte yrkesgrupper, for eksempel leger og advokater, før ledere fra privat sektor og
arbeidere innen salg og finans kommer til i den siste fasen. Det er dette forløpet Ley (1996)
kaller gentrifiseringssyklusen.

2.1 Sosialt rom
Sosiologen Bourdieu (1996) nevner at sosialt rom har en tendens til å overføre seg selv om til
fysisk rom. Rosenlund (2011) og Ljunggren og Andersen (2012) har med sin empiriske data
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vist at ulike klassefraksjoner har en tendens til å ligge i ulike områder av byen. Mens de
geografiske skillene ikke nødvendigvis følger et entydig mønster mellom, for eksempel øst og
vest sider av byen, er det likevel klare tegn på boligsegregering som tilsvarer strukturene i det
sosiale rommet.
Henri Lefebvre (1991) trekker frem rommets representasjoner i sin studie “The
Production of Space”. Politikerer, planleggere, og aktører med en form for ekspertise eller
kunnskap har gjennom sin definisjonsmakt muligheten til å legger føringer på steders
utvikling ved å fastslå visse ideer om det sosiale liv og hvordan dette skal organiseres
(Lefebvre, 1991). Det som er tydelig med denne typen byutvikling er at nyinnflytterne har
høyere inntekt enn langtidsbeboere i tillegg til muligheten til å eie og investere i en
husholdning. Dette vil i tillegg si noe om utdanningsnivået, hvis man tenker at inntekt og
utdanning korrelerer i stor grad (Chapple, 2015). I følge Chapple (2015) omhandler begrepet
gentrifisering ikke bare innflytting av familier og nye bedrifter, men også private eller
offentlige investeringer. Denne type prosess kan vi finne utallig eksempler på. I storbyer med
en form for urbanitet vil flyten av midler kunne skape en prosess som faller inn under
gentrifiseringsbegrepet.
Smith et al (1986) beskriver omstruktureringen av tidligere arbeiderklassestrøk, i
sammenheng med industrien, som sakte, men sikkert får renoveringsprosjekter i periferien av
området.
“there is a restructured industrial base, a shift to service employment and a consequent
transformation of the working class and indeed the class structure in general [....]
Gentrification is a visible spatial component of this social transformation" (Smith and
Williams 1986: 3).

2.2 Kapitalbegrepet
David Harvey (1973/2010) mente at mennesker med økonomisk kapital så vel som sosial
kapital hadde større frihet til å “regjere” over rom/sted ved at man kunne velge hvor man
ønsket å bo i motsetning til de med liten økonomisk og sosial kapital som måtte bosette seg i
områder man hadde råd til og ikke på plasser for eget for godt befinnende.
Vi skal se nærmere på Pierre Bourdieus kapitalbegreper som er relevante med tanke på
å avdekke noe av det som kjennetegner aktørene, både gentrifiserere, og beboerne. Ifølge
Bourdieu (1986) er ikke fordelingen av ressurser i samfunnet tilfeldig, men bestemt av
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menneskers kapital. Bourdieu skiller mellom tre former for kapital: sosial kapital, kulturell
kapital og økonomisk kapital. Sosial kapital sikter til aktørers tilgang til sosiale nettverk, som
familie, venner og kolleger. Enkeltaktørers evne til å mobilisere slike grupper når de ønsker å
oppnå noe, gir makt. Økonomisk kapital handler enkelt og greit om penger.
Kulturell kapital er i første rekke knyttet til utdanning. Videre er kulturell kapital i stor
grad knyttet til det han kaller høy smak. Med andre ord kjennetegnes personer med høy
kulturell kapital ved en innsikt i den hegemoniske kulturelle koden i samfunnet – eller såkalt
høy smak (Bourdieu 1986). Høy smak kan være klassisk musikk, anerkjente litterære verk
eller moderne kunst. Barbarisk smak knyttes, på en annen side, til det samfunnet oppfatter
som en ”lavkulturell” smak. Her inngår for eksempel action-filmer og såkalt kiosklitteratur.
Dette føler nok noen tegner et ganske enkelt bilde av en komplisert virkelighet, men det er
noen kjennetegn som går igjen.

2.3 Stedsidentitet og tilhørighet
Som Yi-Fu Tuan så poetisk skriver i Place and Space (2001) «er det mulig å sette pris på de
visuelle kvaliteter en by innehar etter kun en ettermiddagstur, men å kjenne byens
karakteristiske lukt og lyder, teksturen av dens fortau og vegger, krever lengre tids kontakt».
Rose (1995) tar for seg koblingen mellom sted og identitet i Place and Identity: “One way in
which identity is connected to a particular place is by feeling that you belong to that place”.
Massey (1994) ser på sted som en pågående prosess, gjennom sosiale interaksjoner som
knytter stedet sammen. Dette fører videre til at det ikke eksisterer noen klare grenser for hva
som er på stedet og hva som er utenfor. Stedets identitet kan være i form av kontrast til det
utenfor, men også gjennom koblingen mellom det hun kaller innsiden og utsiden, altså det
gitte stedet og sammenhengen med omverdenen. Rose (1995) trekker også frem at å ikke
identifisere med et sted også sier noe om koblingen mellom sted og identitet. Folk etablerer
også sitt “sense of place” ved å være i kontrast til steder de føler er veldig annerledes fra dem
selv. Et sted har heller ikke bare en unik identitet. På et sted er det flere konflikter, som for
eksempel historien til stedet versus dagens utvikling og fremtiden til stedet. Et sted har med
andre ord mange forskjellige pågående identiteter skapt av alle de ulike personene som
oppholder seg der. Egenarten til et sted kommer av dets unike kombinasjonen av globale,
regionale og lokale sosiale relasjoner. Det at identiteten til et sted ikke bare er i motsetning til
utsiden, men også i sammenheng med den, gjør at man kan komme bort fra frykten for
“invasjon av nykommere” (Massey, 1994).
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Man kan videre se at følelsen av tilhørighet knyttes opp mot klasse som Jarness (2013)
nevner i sin avhandling der han tar for Rosenlunds empiriske studier i Stavanger.
In other words, Rosenlund’s analysis indicates that members of different classes and
class fractions tend to choose their movements in urban areas with great care, seeking out
places where they feel ‘at home’, while avoiding places where they feel ‘out of place’.
(Jarness, 2013)

2.4 Økonomiske faktorer
For at gentrifisering skal finne sted er det visse økonomiske faktorer som må være til stede;
Det må være noen som er “gentrifiserere”, altså at det finnes folk med kapital som av en eller
annen grunn vil bo i sentrum. Dette kan komme av at de ikke har råd til bolig i forstedene,
men det blir oftere argumentert for at de velger å bo sentrumsnært for å ha tilgang til arbeid
og sosiale- og kulturelle tilbud. Hvor stor etterspørselen er kommer an på hvor sterk vekst det
er i servicenæringene i sentrum og demografi- og livsstilsendringer (Hamnett, 1991).
Man trenger også, i følge Hamnett (1991), det Neil Smith kalte “rent-gap” (heretter
kjent som grunnrente-avvik). Altså at eiendomsprisene, eller grunnleien, er lavere enn den
potensielle maksimerte verdien. Dette kommer i følge Neil Smith av at kapital søker størst
mulig utbytte, og når kapitalen over lengre tid har gått ut av byen vil man gjerne samtidig få
en kontinuerlig nedgang av verdien til eiendom i byen. Når dette skjer over lengre tid vil
kapitalflyten bli reversert og gå tilbake mot sentrumsnære områder. Smith ser på dette som
nøkkelbetingelsen for å få gentrifisering, der prosessen blir startet av utbyggere og investorer
som ser at de kan kjøpe land billig, betale for bygningsarbeid og håndtere lån, for så å kunne
selge med en tilfredsstillende profitt. Smith ser på gentrifisering som en kontinuerlig syklus,
der man etter å ha sanert et område vil få en ny verdinedgang og syklusen starter på nytt (Lees
et al. 2007). Hamnett (1991) mener at “grunnrente-avvik teorien” kun gjelder dersom man
også har en gruppe som etterspør boliger i de sentrumsnære områdene. Man har altså at
tilgang på relativt sett, billige, sentrumsnære eiendommer er en nødvendighet for at
gentrifiseringsprosesser skal forekomme, men at eksistensen av ett grunnrente-avvik ikke i
seg selv er nok for at det skal skje. For at gentrifiseringsprosesser skal forekomme er også
etterspørsel og kapital som muliggjør økonomisk avkastning for investorer og utbyggere
nødvendig.
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2.5 Gentrifisering i forskjellig skala
Det meste av den etablerte teorien på gentrifisering tilskrives gjerne utenlandske teoretikere
og forskere som tar for seg europeiske eller amerikanske storbyer i sin empiri. De norske
eksemplene er langt færre, men de finnes. Grünerløkka utheves ofte i sammenheng med
gentrifisering. Et tidligere arbeiderklassestrøk i Oslo sentrum, som etappevis gikk fra å være
dominert av fattige beboere, gjerne tilhørende arbeiderklasse, til ressurssterk middelklasse.
Andreassen (2009) undersøker i sin masteroppgave hvordan eiendomsmeglere bevisst bruker
gentrifiseringen av området til selge inn til kjøpesterke aktører.
Vi vil ikke i denne oppgaven gå dypt inn på forskjellene mellom utenlandske versus
norske perspektiver på gentrifisering, men vi vil senere i oppgaven kommentere noen funn og
hvordan de muligens finner gjenklang i utenlandsk teori, og diskutere om det trengs en norsk
diskurs på området. Samtidig vil se på gentrifiseringen på en global skala. Lees (2012)
understreker behovet for å se gentrifisering gjennom komparativ urbanisme på bakgrunn av at
konsekvensene i det globale sør i forhold til det globale nord er på en helt annen skala.
Utviklingen beskrives som mega-gentrifisering, og står i enorm kontrast til den prosessen som
skjer i Europa og i vårt eksempel Stavanger. I Shanghai ble nærmere en million mennesker
omplassert fra sentrale deler av byen til utenforliggende delen av Shanghai i løpet av 12 år, og
51,02 millioner kvadratmeter med bebyggelse jevnet med jorden (He, 2007). Videre
konkluderer Lees (2012):
“It is clear that cities like Mumbai, Sao Paulo, Mexico City and Shanghai are now at
the cutting edge of urban change. Active processes of gentrification in the USA and Europe
today are nothing compared to the “mega-gentrification and associated megadisplacement”
that is happening in these cities.”

Lees påpeker (2012) at det er problematisk å sammenligne gentrifisering internasjonalt
fordi det brukes forskjellige begrep for å beskrive samme prosess. Frem til nylig brukte
franske akademikere begrepet “embourgeoisement” (Preteceille, 2007), og i sammenligning
mellom London og Berlin betyr ordet “klasse” på tysk noe ganske annet enn i britisk forstand.

Metode
Vi har tatt utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming for å belyse hvorvidt en
gentrifiseringsprosess er pågående i Storhaug bydel. De ulike metodene vi har tatt i bruk er
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semi-strukturerte intervju, feltsamtaler og observasjon. Metodene er brukt i møtet med
personer med ulik bakgrunn og gjerne forskjellige interesser i området. Vi har også spedd på
med sekundærdata i form av statistikk og litt historie om området, som kan være med å belyse
dette.
I dette kapittelet vil vi gjøre rede for fremgangsmåtene vi har tatt i bruk for å samle inn
og tolke data og begrunnelse for nettopp disse for å belyse vår hypotese. Til slutt skal vi
diskutere styrker og svakheter ved vårt metodisk arbeid.

3.1 Semi-strukturerte intervju
Vi gjennomførte fem intervjuer med offentlig ansatte med ulikt arbeid og privatpersoner med
tilknytning til Storhaug. Valget av informanter gjorde vi med tanke på å belyse flere sider av
byutviklingen, fra de som lagde kommunale planer, de som så på levekår i området, en
kulturell aktør, en lærer og en som arbeidet direkte og indirekte med de personene som står i
fare for å falle utenfor som følge av en gentrifisering.
Semi-strukturerte intervjuer gir et fleksibelt intervju der informantene fikk snakke
relativt fritt rundt våre spørsmål. På forhånd hadde vi laget en intervjuguide, som hjalp oss å
komme med utdypende spørsmål eller dirigere samtalen tilbake til sporet om det var
nødvendig. Vi gjorde opptak av alle intervjuene, og før vi startet informerte vi om hva
informasjonen skulle brukes til og spurte om informantene ville bli anonymisert. Vi tok i bruk
ulike intervjuguider til de ulike informantene, ettersom de hadde ulike forutsetninger for å
snakke om temaet. Vi snakket med relativt forskjellige informanter noe som gjorde dette
spesielt viktig, de kommunale representantene kunne vi arbeide ut fra den samme guiden,
mens de andre vi intervjuet hadde ulike roller og posisjoner og dermed ville vi få andre
synspunkter og meninger ved å stille andre spørsmål. Før intervjuene forsøkte vi å finne
bakgrunnsinformasjon om institusjonene og organisasjonene informantene var en del av,
ettersom vi anså det som nyttig å ha en grunnleggende forståelse av hva deres rolle i området
var. Dette hevet trolig kvaliteten på intervjuene med de offentlig ansatte ved at vi kunne gå
mer i dybden på det vi hadde sett oss ut.
Før intervjuene startet ble informantene presentert for vårt studie av mulig
gentrifisering og hvorvidt det er “vinnere” og “tapere” av dette i Storhaug Bydel, hvem vi
representerte og hvordan intervjumaterialet ville bli tatt i bruk. Vi åpnet intervjuene med å
stille generelle spørsmål om hva deres rolle var, hvem de arbeidet for og gjerne litt historie
om Storhaug.
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Etter dette ble ofte intervjuene mer organiske og spørsmålene våre ble ofte dekket uten
store innskytelser fra oss. Vi avsluttet samtlige intervju med å spørre om de hadde tips til
andre aktører eller personer vi burde snakke med og hvor vi burde observere.

3.2 Feltsamtaler
I løpet av feltarbeidet i Stavanger gjorde vi også noen feltsamtaler der vi snakket uformelt
med folk på gaten og i butikker. Dette åpnet for at vi kunne fortelle våre observasjoner og
stille spørsmål knyttet til dette til våre informanter. Slike samtaler hadde vi med fem vidt
forskjellige informanter. På denne måten fikk vi innblikk i hvordan i utgangspunktet relativt
ulike aktører og personer følte utviklingen og tilhørighet i bydelen.

3.3 Observasjon
Når vi gikk rundt i bydelen observerte vi ulike grupper mennesker og hva som hadde skjedd,
og kanskje kom til å skje angående utvikling i området. Man kan for eksempel se på hus og
leiligheter, i hvilken grad de var nyoppusset eller gamle. Vi så på butikker og hvilken art de
hadde og på kaféer og andre serveringssteder i området. Vi observerte også samhandling
mellom personer, hvordan naboskap og andre relasjoner i området fungerte.

3.4 Validitet, reliabilitet og metodiske utfordringer
Her vil vi redegjøre for hvorvidt vårt innsamlede datamateriale er relevant for
problemstillingene og i hvilken grad vi har tilfredsstilt kravet om mest mulig relevante og
nøyaktige målinger i feltarbeidet.
Validitet
Når vi foretar en datainnsamling beveger vi oss mellom det teoretiske- og det empiriske plan.
Dette kan skape et validitetsproblem ettersom vi under selve feltarbeidet forholdt oss til det
empiriske, mens i forkant var det hovedsakelig teoretisk, men også noe sekundærdata. For at
datainnsamlingen skal være valid eller gyldig forsøkte vi å holde oss til de samme begrepene
både når vi jobbet med empiri og teori (Hay, 2010). Valg av tema var noe flere av
informantene kunne kjenne igjen innenfor Storhaug, noe som kan tyde på det er samsvar
mellom det teoretiske og det empiriske.
Ved å gjennomføre flere intervjuer vil vi trolig ha dekket flere sider av samfunnet og
utviklingen i området, både fra offisielt hold og fra de som faktisk bor og bruker området.
Flere av informantene overlappet også i meninger og utsagn slik at disse synspunktene
kanskje ble styrket. Dette gjaldt for eksempel når det kom til prisutvikling og den
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demografiske utviklingen i deler av Storhaug, der tre av informantene våre gjentok hverandre
og beskrev ting på omtrent samme måte. Der informantene sine svar blir underbygget av
sekundærdataene blir validiteten ytterligere styrket.
Ved å gjennomføre opptak av intervjuene blir validiteten styrket. Vi har flere ganger
oppdaget ting som blir sagt i intervjuene i etterkant ved å lytte til opptakene og transkribere
dem. Det var også lettere å komme med oppfølgingsspørsmål ved at vi ikke trengte å skrive
ned poengene som ble ytret. Vi er også av den oppfatning at dette hjalp for å holde samtalen i
gang og at informantene gjerne snakker friere når vi ikke noterte i stor grad under intervjuene.
Opptak var ikke noe problem for noen av informantene, så lenge vi ikke gikk ned på
persondata.
Reliabilitet
Reliabilitet går ut på nøyaktighet ved innsamlingen og behandlingen av datamaterialet. Da vi
fant interessante og gyldige fenomener er det også et krav om mest mulig nøyaktige
fremgangsmåter for å unngå feilmålinger. Ved at flere informanter nevnte de samme tingene
styrkes reliabiliteten (Hay, 2010).
Gjennom bruk av ulike metoder, i vårt tilfelle feltsamtaler, semi-strukturerte intervju,
observasjon og statistikk og annen sekundærdata har vi foretatt en triangulering. Der de ulike
metodene har gitt de samme resultatene har vi høy validitet, mens om resultatet blir ulikt kan
også dette gi interessante poeng (Hay, 2010).
Metodiske utfordringer
Det at feltarbeidet bare varte i en uke kan gi begrensninger tilknyttet validiteten av funnene
våre. Vi hadde liten mulighet til å følge utviklingen av området over tid, slik at vi var
avhengige av informantene sine tolkninger, hva de husker, interesser og åpenhet for å
produsere gode data.
Vi vil også ha feilkilder i løpet av feltarbeidet. Informantutvalget kan være begrenset,
noe som kan gi mindre validitet i form av at ikke alle sider og aktører har blitt dekket. En
annen feilkilde som vi merket tydelig i ett intervju, var at informanten forsøkte å finne svar på
det vi var ute etter, der vedkommende til stadighet stoppet seg selv i en setning fordi “det er jo
ikkje relevant for dere”. Her virket det med andre ord mot sin hensikt å gi informanten
innblikk i nøyaktig hva det var vi forsket på. I de andre intervjuene fungerte dette likevel som
en fin innledning til intervjuene der de i lys av våre spørsmål snakket relativt fritt og
uanstrengt rundt temaet. Det kan også være en feilkilde på de stedene vi kjøpte en vare for
lettere å komme i kontakt med folk, dette gjaldt spesielt der vi kom midt i ettermiddagsrushet
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eller morgenrushet. Dette kan ha ført til at de gav oss svar de trodde vi ville ha snarere enn å
svare fritt etter egne meninger og synspunkter. Vi tror likevel at dette var nødvendig for å
komme i kontakt med disse og at de svarte uten å ta hensyn til hva vi ville høre.

Statistikk og sekundærdata
Stavanger kommune har vedtatt en plan for “Kulturbyen Stavanger”, en kommunedelplan for
kunst og kultur. Innenfor Storhaug bydel gjelder dette den såkalte kulturaksen “NytorgetStavanger Øst”. Her skal de da videreutvikle Rogaland Kunstsenter (Nytorget), Tou Scene med atelierhus og øvingsfellesskap og Metropolis, ungdommens kulturhus. De skal også
ivareta interessene til Galleri Opdahl og Visningsrom 21m^2. (Stavanger kommune, 2009).

4.1 Historie
Storhaug ble innlemmet i byen i 1848 og ble ganske snart byens industrielle senter, med
hermetikkindustrien i forskjellige fabrikker knyttet til dette. Etter hvert kom også vertfsdrift
og mekanisk verksted til, før en fikk Stavanger aktiebryggeri (senere Tou) og Stavanger
Cementvarefabrik i området. Tou bryggeri sine lokaler blir i dag benyttet som konsert- og
kulturscene (Jensen, 2015).
I sammenheng med industriutbyggingen kom det selvsagt også en befolkningsvekst
utover 1900-tallet som varte fram til 70-årene, da det var en større boligutbygging utenfor
bydelen. Etter 1990 har folketallet bare gått oppover, gjennom blant annet ombygging av
gamle industritomter. I dag er Storhaug den bydelen i Stavanger som har høyest folketetthet,
med flere blokker og to-mannsboliger enn resten av byen (Jensen, 2015).

4.2 Statistikk
Levekår i Stavanger - rapport nummer 6 fra 2014 og Stavanger-statistikken kan belyse
nærmere demografien i Storhaug. Rapporten kan fortelle at Storhaug er en av bydelene som
kommer dårligst ut av de inndelte levekårssonene.
Figuren under viser andel personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt lavere
enn 50 og 60 prosent av medianinntekten OECD- og EU-skala.
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Figur 1: Lavinntektsgrensene er utarbeidet på bakgrunn av mediangjennomsnittet for en treårsperiode, der
beløpene er hentet fra den årlige inntekts- og formuesundersøkelsen. For å ha vedvarende lavinntekt må en
person ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt (per forbruksenhet) som i en treårsperiode var
lavere enn lavinntektsgrensen(SSB).

Folketilveksten i hele Stavanger har vert på mellom 1 og 2% øke de siste ti årene, mens på
Storhaug har denne vert på rundt 3% i gjennomsnitt, med en foreløpig topp i 2006, da
økningen var på hele 5,4%, mens 2015 følgelig var et labert år da det var nede i 1,3%, noe
som fortsatt er betraktelig høyere enn Stavanger som helhet. Det at folketilveksten var lav i
2015, gjaldt forøvrig hele landet, og ikke bare Stavanger. Av byens samlede folketilvekst
hadde Storhaug rundt 34% av den totale økningen.
Med innvandrerbefolkning fokuseres det på innvandrere fra såkalt ikke-vestlige land
fordi disse har større levekårsutfordringer, heter det i Rapporten - Levekår i Stavanger (2014).
Figuren under viser at Storhaug er den bydelen med størst andel personer med
innvandrerbakgrunn.
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I følge tall fra Stavanger-statistikken er det større og større andel personer med høyere
utdanning i Storhaug bydel. De har skilt mellom kort og lang universitet- og høgskolegang,
der den lange utdanningen har økt fra 14,5% til 19,1% siden 2010. Den korte utdannelsen har
holdt seg noen lunde stabilt på rundt 27% de siste årene. I følge statistikken er det kun
Eiganes og Våland som har større andel med personer med høyere utdannelse. Til tross for
dette var det i 2014 Storhaug som hadde den laveste gjennomsnittlige inntekten av bydelene i
Stavanger. (Stavanger-statistikken, 2016). Storhaug er også den bydelen i Stavanger med
størst prosentandel unge voksne, der hele 37% av befolkningen er mellom 25 og 39. De siste
10 årene er det også på Storhaug det er bygget flest nye boliger, med 382 ferdigstilte i 2015
(Stavanger-statistikken, 2016).

4.3 Kultur
Andelen kulturnæring i Stavanger er gjennomsnittlig på ca. 12%, mens i Storhaug bydel er det
19%. Kun Stavanger-Øst har større andel kulturnæringer, og dette er egentlig en del av
Storhaug. Av kulturnæringene på Storhaug er omtrent 40% av disse innenfor kunstnerisk
virksomhet, som da består av litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og andre
underholdningsvirksomheter.

Diskusjon/Analyse og behandling av primærdata
De siste årene har det foregått en storstilt utbygging og nyutvikling i Storhaug bydel, da
spesielt i Stavanger Øst der de for rundt 10 år siden ble enige i kommunen om at noe måtte
skje i området, en av informantene våre forklarer dette som:
“Det var viktigere at ting skjedde i “Stavanger Øst” enn ka som skjedde - som førte til
konflikter mellom administrasjon og politikere og saksbehandlere som nekta å skrive under
saksdokument då de såg på dette som et sosialt eksperiment i 1 til 1!”
(Informant C, intervju 11.05.16).

I dette kapittelet skal vi ta for oss våre funn og hvorvidt de kan bygge opp under at det foregår
en gentrifisering av bydelen Storhaug i Stavanger. Vi skal se på funnene i lys av teorien vi har
lagt fram tidligere og se om sekundærdataene våre kan underbygge dette ytterligere.

215

5.1 “Innsiden og utsiden” - Identitet og tilhørighet
“Det var litt røft der oppe, deler av Storhaug mangla basic ting, kjøkken, vatn osv. Når du
besøkte folk og såg at dei vaska seg i baljer og sånt som det der. Det var ganske hardcore i
grunn.”
(Informant D, intervju 11.05.16.)
Områdets omdømme som et “tøft” og “rusjent” sted bekreftes langt på vei av flere av
våre informanter. I Levekårsundersøkelsen - rapport nr 6. (2014) forsterkes dette funnet ved at
deler av Storhaug kommer dårligst ut med tanke på leverkårsutfordringer (jf. 4.2). I samme
åndedrag som informantene reflekterer over utfordringene som preger og har preget bydelen
uttrykker de samtidig en stolthet.
“Det er en enorm stolthet og dugnadsinnsats her (Storhaug). Folk er veldig fornøyd.
Mangfoldet er viktig her. Det er en blomsterbukett av mange forskjellige. Og det er jo det
som tiltrekker folk.”
(Informant A, 09.05.16)
I teorien nevner Massey (1984) dette med sosiale interaksjoner som knytter sted
sammen. Vi kunne se ett eksempel på dette i Løvås Bruktbu, der en av de ansatte hadde
bursdag. En nabo kom innom med kake og en annen med en skål full av sjokolade. I
Pedersgaten forøvrig (gaten der Løvås Bruktbu ligger), gjorde vi oss tilsvarende
observasjoner der flere butikkinnehavere slo av en prat med hverandre. Innehaveren av den
økologiske kaféen, opprinnelig fra Sandnes, nå beboer på Storhaug, uttrykte at menneskene
her hadde en følelse av stolthet knyttet til bydelen sin i motsetning til Sandnes. På den årlige
ryddeaksjonen av bydelen hadde de rundt tre tusen personer som stilte opp på dugnad. Dette
var folk i alle aldre og som tilhørte alle sosiale lag, men mange av de som stilte opp var gjerne
personer på jakt etter en form for tilhørighet til stedet. De som bodde i sjøfronten derimot,
stilte lite opp - både fordi de ikke var i kontakt med resten av bydelen og at Badedammen var
preget av stor sirkulasjon, altså at de fleste som bodde der bare var der midlertidig, under
studietiden eller før de fant noe bedre og større. I de andre høyhusene kom ikke de frivillige
organisasjonene til, da postkasser var låst inne i oppgangen uten tilgang for andre enn
postmannen og beboerne av husene. Om du snakket med folk i disse områdene visste de
kanskje ikke en gang at de bodde i Storhaug bydel, men trodde snarere at de bodde i
“Stavanger Øst”.
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Som beskrevet av Massey (1994) kan identitet til et sted være i form av kontrast til det
utenfor, men også gjennom koblingen mellom det hun kaller innsiden og utsiden (jf. 2.3).
Flere av informantene gjorde en sammeligning med nabobydelen Eiganes. Informant E, som
hadde kjennskap til skolen på området beskrev bydelen og dens beboere som litt “kaldere, og
lite interesserte i å gjøre noe for andre” eller “individualismen der (Eiganes) står litt sterkere
enn her på Storhaug”.
Det ble også snakket om skepsis knyttet til de nye stedsnavnene som var kommet til,
som for eksempel “Urban sjøfront” og “Østre hageby”. Dette hadde ingenting med historien
til bydelen å gjøre og var bare for å fremstå hippe og trendy i følge informantene våre.
“Eg vett ikkje om dokker treff någen så like at området de bor i hette Urban Sjøfront. Eg
håpe jo ikkje at någen seie at de bor i Urban Sjøfront. For eg syns det e jo ett begrep så e
lagt ut i frå nåkken andre forutsetninger. det e jo ett navn, ett firmanavn på ein måte.“
Navnet “urban sjøfront” som fungerer som et prosjektnavn blir altså av
langtidsbeboere oppfattet som en slags rebranding av stedet og går på tvers av en
stedsidentitet som allerede er skapt. I samtale med en “asfalt-selger” hevdet at han foretrakk
den nye utviklingen av området i øst, ettersom det var blitt parker, mer liv og at folk “stort sett
var fine”.
Oppsummert kan dette fortelle at identitet og tilhørighet både var definert som et sted
man følte man tilhørte, men også i sammenheng med et sted man ikke tilhørte. De sosiale
interaksjonene ble fremhevet som viktig. Noe av forandringen som hadde skjedd den siste
tiden, som for eksempel, urban sjøfront, virket noe fremmedgjørende på informanter med lang
fartstid i området. Lukten og lyden som Tuan (1991) beskrev har kanskje forandret seg noe.

5.2 Gentrifisereren
Når man i teorien henviser til Gentrifisererne, snakker vi hovedsaklig om middelklassen (jf.
2.2). Med kulturell kapital og “høy smak” får vi bekreftet tilstedeværelsen av dette tildels av
beskrivelsen Informant E, tilsatt ved en lokal ungdomskole, gir oss angående en lokal
ungdomskole:
“Det er store variasjoner i inntekt for foreldrene, men du har kulturell kapital her. Du har
musikere, kunstnere osv.”
(Informant E, intervju 12.05.16)
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Teorien beskriver at sosialt rom kan transformeres til fysisk rom, og ved observasjon i
feltet så vi en sosial miks av mennesker i området i tillegg til forretninger av forskjellig art.
Mer konkret tenker man da på grønnsaksforhandleren fra Tyrkia, den asiatiske butikken
Norvina og HverdagsGodt, en helt nyåpnet økologisk kaffebar. Storhaug er den bydelen med
høyest andel ikke-vestlige innvandrere, noe man kan se igjen på butikker, serveringssteder og
andre forretninger (jf. 4.2). Videre har informant B underbygget dette med kulturell kapital
ved å kommentere at: “Tror vi er bydelen med flest hyllemeter,” forstått som at man finner
mye bøker i hjemmene til folk. Dette utsagnet bygger opp under statistikken om relativt høyt
utdanningsnivå i bydelen i forhold til inntekt. Med tanke på Bourdieus kapitalbegrep kan man
dra noen koblinger til de nyetablerte bedriftene som Mathallen og Ostehuset, der det uttalt var
for å tiltrekke seg “ressursterke”(jf. 2.2). Å ha både økonomisk kapital og i tillegg den
kulturelle kapital som ligger i det å ha lukrative matvaner. Prisnivået på begge disse
etablissementene vil nok avskrekke en del av beboerne i området, samtidig som det tiltrekker
seg de som gjerne betaler ekstra for en vellagret fransk ost. Informant B nevnte også at de
som tok i bruk disse etablissementene gjerne ikke bodde i området:
“Dei fyste gongene eg va der så traff eg jo på veldig mye folk fra andre bydeler, eg kom i
ein heilt sånn alminnelige bil så eg va veldig redde for å kjøra borti någen på
parkeringsplassen. Eg har aldri sett så mye fine bilar någen gang.”
(Informant B, 10.05.16)

Dette tyder da også på en slags overgang mellom det sosiale rom og det fysiske rom,
der det dukker opp nye fasiliteter i nærmiljøet som ikke langtidsbeboerne med sin form for
kapital føler er ment for dem. En annen informant nevnte også at noen beboere stilte seg
likegyldig til tilretteleggelsen av kommunale kulturtilbud.
Sekundærdataen (jf. 4.3) og de offentlige planene over bydelen viser et høyt
aktivitetsnivå når det gjelder kulturtilbud. Observasjonen vi gjorde i feltet underbygger noe av
satsningen på for eksempel graffitikunst som en forlengelse av et slags løft for byen Stavanger
generelt. Nuart-prosjektet som startet i 2001 har spesielt forankret sin aktivitet i denne
bydelen. Denne formen for tiltak støttet av kommunen finner en slags gjenklang i teorien til
Lefebvre (1991) der maktinnehaver definerer rom i sitt syn.
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5.3 Boligutvikling
Flere av informantene vi snakket med hevdet at boligprisene i området hadde gått kraftig opp
de siste årene. En av informantene våre illustrerte dette slik:
“Når eg seie at mine eigne barn, som vokste opp ved Blåsenborg, begge de to ikkje har råd
te å kjøpa seg någe her, så e jo det kjipt då, men prisene har jo stege alle veier, men de
steig jaffal mye her, for dette va jo den rimeligste delen av Stavanger før. Ut i frå
arbeiderklassebakgrunnen, og masse forskjellige grunner, så var det jo billigst her. Og blei
kanskje ein av de dyreste. Eg vett ikkje kem det e positivt for eg, eg vet ikkje. Eg vetkje ka
godt denne bydelen har av at det komme inn masse folk med høgare inntekt.” (Informant
B, intervju 10.05.16)

Bilde 1: Nu-art fasade Storhaug, Stavanger. Foto: Jan Hakim Benhabiles (2016).
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“Eg har kjøpt sammen med søster. Har delt huset i 3 leiligheter for å ha sjans til å ha råd.
Blitt sinnsykt dyrt på Storhaug, er liksom blitt veldig hipt.”
(Informant D, intervju 11.05.16)
Dette er en tydelig indikator på at det er etterspørsel etter bolig i området, noe
Hamnett (1991) ser på som en nødvendighet for at gentrifisering skal forekomme (jf. 2.4). Et
annet tegn på at det ikke er noe å si på etterspørselen, er at folketilveksten har vært klart størst
i Storhaug bydel de siste ti årene, som vi la fram i sekundærdatakapittelet. Bare en av
informantene våre nevnte at noen var blitt nødt til å flytte der det blir sagt:
“Det e jo det spørsmålet me har, som politikerne lure på, hvorfor alle kunstnerne stikke av.
Jo, fordi de hakkje råd å bo her, og fordi de kan ikkje leva av det, me får ikkje støtte for
noen ting.”
(Informant D, intervju 11.05.16)

Utover dette hadde ingen av intervjuobjektene våre noen formening eller viten om det
var flere som var blitt presset ut av området som følge av stigningen i boligprisene. Gjennom
to av feltsamtalene med selvstendig næringsdrivende kom det frem at de ikke bodde på
Storhaug. En av dem pendlet fra Gjæren, litt sør for Bryne, mens den andre hadde flyttet fra
en liten leilighet på Storhaug til et stort hus på Våland. Den som hadde flyttet hadde fått mye
mer for pengene på Våland enn i Storhaug. Det kom også frem at de narkomane hadde
forsvunnet fra Nytorget, noe som kan tyde på at i vertfall denne gruppen har forsvunnet på
grunn av utviklingen.
Om det er eller har vært et grunnrente-avvik kan være vanskelig å finne bevis på, men
man kan se en rekke nybygg og nyoppussede hus og leiligheter rundt om i området og at det
har vært en utskifting av gamle fabrikklokaler til fordel for nye boligblokker og rekkehus. Det
at Storhaug var den bydelen med flest nye bygg, 382 i tallet i 2015 (jf. 4.2), kan være ett tegn
på at det finnes ett grunnrente-avvik. Det kan tenkes at de fleste av disse byggene er satt opp
istedenfor gamle fabrikker eller at det er tatt av friområder og parker slik debatten om
lokaliseringen til den nye brannstasjonen er et eksempel på. Informant B nevnte at det var en
“fæl sak” om hvor vidt de skal legge en brannstasjon på friarealet.
Storhaug har også ett nærvær av investorgrupper og andre boligmarkedsorienterte
aktører, som for eksempel Urban Sjøfront As. Statistikken viser også at Storhaug har hatt en
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relativt stor nedgang i såkalte lavinntektshusholdninger de siste årene (jf. 4.2). I følge Smith
vil dette gi mulighet for reinvestering, ettersom den nåværende verdien trolig vil være lavere
enn den potensielle maksimerte verdien. Dette kan altså gli rett inn i teorien om et
grunnrente-avvik, sammen med det Hamnet legger til på konsumentsiden angående
etterspørsel.
I følge den lokale økologiske kafeen i Pedersgate er det stor forskjell på leiepriser fra
den vestlige siden av bensinstasjonen til den østlige, der Nytorget-siden var klart dyrere enn
Sjøfront-siden. Dette kan føre til at utbedringen av eksisterende bygg og eventuell ny
bebyggelse først vil komme i østlige deler av Storhaug, dersom man følger Smiths teori om
grunnrente-avvik, slik det også har skjedd i de gamle fabrikkområdene (jf. 2.4).

5.4 Kommunale planer
Den forholdsvis store utbyggingen av høyhus og blokker rundt sjøfronten var planlagt å kunne
frigjøre eneboligene fra de eldre til nye barnefamilier. Dette hadde ifølge flere av
informantene i offentlig sektor ikke skjedd, da de små leilighetene rundt Badedammen i stor
grad hadde tiltrukket seg unge voksne og studenter, heller enn eldre slik det var ment.
Nybyggingen av den såkalte “Østre hageby” hadde også vert feilslått med tanke på få
til dette, der den var ment for å oppgradere bebyggelsen for å gjøre den mer attraktiv for
barnefamilier. På grunn av en god del fordyrende tiltak hadde disse boligene blitt for
velstående personer, gjerne uten særlig familie.
En av informantene fortalte om det inkonsekvente ved tilretteleggingen av
Badedammen. Noe som ble gjort for å løfte området og tiltrekke seg barnefamilier og eldre:
“Det var veldig søtt at de bygde badedammen for de fattige barnene. Men når dei bestemte
kor de skulle bygge ei bro, føkk it. Bygg den rett over badedammen til dei små fattige
barna.”
(Informant D, 11.05.16).
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Bilde 2: Bybrua, over Badedammen. Fotograf: Håvard H. Bjørnstad (2016)

Det har vært en strategi i Norge, men også i utlandet, om å løfte levekårene i diverse
områder ved å tilrettelegge for det man så fint kaller ressurssterke mennesker, noe man kan se
igjen også i Storhaug, slik en av informantene våre påpekte ved å si:
“I formannskapet satt ein fyr å sa at de burde holde boligprisene oppe, så det flytte inn fleire
folk med litt penger, det vil se bedre ut.”
(Informant B, intervju 10.05.16).

Dersom dette stemmer kan det være et tegn på at man har en gentrifisering ledet av det
offentlige. Dette utsagnet får vi ytterligere støtte for da en informant sier at det “I
levekårspolitikken har vi som mål å få inn ressurssterke og pengesterke mennesker i de litt
trøblete delene” (Informant C, intervju 11.05.16).
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“Det ble kalt for «Varmen». Det var fordi det var 1 grad varmere på grunn av all industrien.
Arbeiderklasse, kombinert med kommunalboliger. Stavanger har ikke en øst/ vest-deling, men
vi ser konturene av den, vi skal spre bebyggelse, vi vil ha forskjellige type bebyggelse for å
oppnå et heterogent området”
(Informant A, 09.05.16)

De kommunalt ansatte legger veldig vekt på barnefamilier og det heterogene samfunnet,
samtidig som de hele tiden snakker om omdømmeproblemer og levekårsløft, noe de har
planer om å løse ved å få inn nye ressurssterke personer i områdene med størst utfordringer.
Man kan se konturene av en plan for utskifting av grupper i bydelen. De mange forskjellige
planene for Nytorget gjorde også fremtiden usikker for butikkene og serveringsstedene,
ettersom de aldri visste hva som kom til å skje i fremtiden når det kom til planer fra
kommunalt hold.

5.5 Oljekrisen
Den økonomiske “krisetilstanden” i Stavanger har ført til at mange har flyttet fra byen og man
kunne se hus og leiligheter overalt på Storhaug som var “til salgs” eller “til leie”.
Nyutbyggingen er blitt satt på vent da det er knyttet stor usikkerhet til om man faktisk klarer å
få solgt leilighetene. En vi snakket med fortalte om noen venner som ville flytte fra
eneboligen sin og inn i nye leiligheter, men at de ikke turte å kjøpe før de faktisk hadde fått
solgt. Det ble også hevdet at det nå, for første gang på svært lenge, ikke var køer til
kommunale boliger, ettersom leieprisene var gått såpass ned at flere hadde mulighet til å finne
bolig på egenhånd.
Boligutvikleren “Mandelogroup” som reklamerte for sine storstilte planer for
utbygging ved Nytorget har sporløst forsvunnet fra internett. Flere av informantene våre
uttrykte en lettelse som følge av den økonomiske nedgangen, ettersom dette kunne være
sjansen for å “redde” Storhaug og bydelens egenart og sosiale miks.

Konklusjon
Studiet vi har gjort på Storhaug bydel viser at identifisering og tilhørighet til området er
sentralt. Når det kommer til hvilke følger dette kan ha for om gentrifiseringsprosesser skal
forekomme kan man se på Massey (1994) som mener at identiteten til stedet knyttet sammen
med stedene rundt, kan bidra til å komme frykten for en “invasjon av nykommere” i møte og
at det dermed er enklere for fremmede å flytte til området.
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Gjennom at den nye utviklingen rundt “Urban Sjøfront” virket fremmedgjørende på de
som hadde bodd i området lenge kan det tenkes at dette kommer av den nye økonomiske
elitens mangel på vilje til å delta i resten av bydelens sosiale interaksjoner og at dette da går
på bekostning av den store fellesskapsfølelsen og åpenheten i området. Som nevnt i kapitelet
om stedsidentitet var det slettes ikke sikkert at folk som bor i disse nye områdene i det hele
tatt visste at de bodde i Storhaug, men snarere Stavanger Øst. De nye høyhusene virket nesten
som “gated community” for den ellers så inkluderende bydelen. Studiene våre knyttet til sted
og identitet mener vi er viktige også i forhold til at problematikken rundt konsekvensene av
gentrifisering, som å skyve folk ut av områder, ikke kan bagatelliseres. I så måte kan man
finne potensielle tapere i at man har en sterk tilknytning til stedet, men må av økonomiske
grunner forlate det. Konkrete funn på akkurat dette har man ikke, men som indikert av
informanter kan det likevel ha skjedd i liten skala.
Det interessante med problemstillingen om hvem som er “vinnere” og “tapere” er at
informantene uttrykker en glede over mangfoldet i bydelen. Både når det gjelder det etniske
og sosio-økonomisk, føler mange at de er tjent med en bydel som representerer “alle”.
Kunstnerne og de kreative som flytter inn i første etappe (Ley, 1996) har et verdisyn som
omfavner dette mangfoldet. Disse er gjerne på et stadium i gentrifiseringen “vinnerne”.
Asfalt-selgeren, som representerer de mulige “taperne”, uttrykte seg positiv til all
forandringen i området. Dette funnet er interessant i så måte at det kan si noe om at teorien
skiller seg fra praksis, men også hvor langt prosessen har kommet. Statistikken viser jo at de
positive prognosene for bydelen fortsatt er relativt nye. Derfor er det vanskelig å avklare
“vinnere” og tapere”.
Med tanke på de økonomiske faktorene vi listet opp som nødvendigheter for å få en
gentrifiseringsprosess kan man se at alt ligger til rette for at nettopp dette skal skje.
Etterspørsel etter bolig ser ut til å ha vært på plass, samtidig som det har vært mulig for
investorer og boligutviklere å kjøpe billige eiendommer og utvikle dem til å gi fortjeneste.
Når vi ser på boligprisenes utvikling, som informantene våre påstår bare har gått oppover, er
dette ett tydelig tegn på at det er andre grupper av folk som er kjøpere og leietakere i området
enn den opprinnelige arbeiderklassen. Med tanke på at utviklingen ser ut til å ha startet i
fabrikkområdene, for så å bre seg innover bydelen, gir dette ett godt bilde på nettopp teorien
om grunnrente-avvik, der de “revitaliserer” og bygger ut i de billigste områdene først.
Ser vi så på de kommunale føringene for utvikling i området får vi at kommunen så å
si legger til rette for at en gentrifiseringsprosess skal forekomme. Selv om de snakker om
levekårsløft, ideen om det heterogene samfunnet og satsningen på å få inn barnefamilier, har
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man at de ofte legger til rette for de mer velstående personene i samfunnet. Gjennom
oppgradering av “Østre Hageby” fikk man en “invasjon av fremmede” og mer velstående
personer, gjerne enkeltindivider og ikke barnefamilier. Ved Badedammen var intensjonen å
legge til rette for de eldre, mens i realiteten hadde det blitt ett område for gjennomtrekk og
korttidsbeboere, noe som følgelig går utover stedsidentiteten til akkurat dette området. De
mange planene for revitalisering av Nytorget gikk også på bekostning av de selvstendig
næringsdrivende i området, som gjerne var av en slik art at de blir presset bort som følge av
en gentrifisering.
Selv om de offentlige aktørene aldri nevner ordet gentrifisering i planene sine, men
snarere bruker ord som “levekårsløft” og “revitalisering”, vil vi påstå at de har ønsket en form
for gentrifisering i området uten helt å ta innover seg at denne typen utvikling kan gi
uønskede følger.
Vi har også vist at den nåværende økonomiske situasjonen har ført med seg at folk har
flyttet fra Stavanger og at det er blitt flere ledige boliger i Storhaug. For første gang på lenge
var det ikke kø for å få kommunale boliger. Utbyggingen av de gamle fabrikkområdene har
stoppet opp og en av boligaktørene i området har forsvunnet fra samfunnet. Den økonomiske
situasjonen kan med andre ord se ut til å ha bremset gentrifiseringen og beboerne i området
ser på dette med et lettelsens sukk og at de med bakgrunn i dette kan redde Storhaugs
mangfold og urbane mosaikk.
Vi vil med bakgrunn av våre studier si at en gentrifiseringsprosess pågår i Storhaug
bydel, med hovedfokus i visse områder (Sjøfronten, Pedersgate og Østre Hageby). Det ser
likevel ut til å ha bremset opp litt de siste årene, på grunn av den økonomiske krisetilstanden
norske aviser så fint kaller det. Det som til nå har skjedd har i og for seg vært en positiv
utvikling for de fleste i området, som også asfalt-selgeren hevdet. Kriminaliteten har gått ned i
store deler av Storhaug, og bedriftene har blomstret. Mange har også opplevd et løft i
levekårene.
Hit, men ikke lenger er det noe som heter, dette er noe som oppsummerer ganske greit
studiene vi har foretatt oss. I den urbane utviklings-diskursen har vi som kritiske geografer
gitt en stemme til de som faller utenfor, og pekt på hvordan dette kan være i ferd med å skje i
Stavanger spesielt. Vil med dette komme med en sterk anmodning om at det offentlige gjør
seg enda mer bevisste hva form en byutvikling skal ha. Det kan virke som markedet med sine
økonomiske krefter får sette kursen for utviklingen i området, her må kommunen vise sine
krefter ved å iverksette sosialt inkluderende tiltak og reguleringer.
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Det kan tenkes at grunnen til at den etablerte teorien på området gentrifisering som
tilskrives ikke-nordiske forfattere sier noe om at fenomenet trenger en viss utviklet
økonomisk- og samfunnstruktur, høyt innbyggertal/folketetthet i fokusområdet.
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Nedgangstider som drivkraft for
innovasjon i Stavanger
Astri Mienna & Hanne Aarland

1 Introduksjon
Stavanger kommune ligger i Rogaland, har ca. 130 000 innbyggere og er den fjerde største
kommunen i landet (Stavanger kommune, 2014).
Stortingets vedtak i 1972 om å opprette et oljedirektorat og et statlig oljeselskap
lokalisert i Stavanger la grunnlaget for Stavangers videre vekst som en oljeby. Beslutningen har
hatt en enorm betydning både for byen og regionen. Regionen har i løpet av de siste 30 årene
opplevd en svært positiv utvikling, og 50% av den nasjonale petroleumsvirksomheten er i dag
basert i Stavanger-regionen (Norsk Oljemuseum, 2015). Verdens oljemarked har i løpet av den
norske oljealderen opplevd flere dramatiske prissvingninger. Dette er en virkelighet Norge i
liten grad har mulighet til å påvirke, men er allikevel noe som gir betydelige konsekvenser for
den nasjonale økonomien. Bransjens overnevnte fotfeste i Stavanger-regionen gjør at
lavkonjunkturer blir spesielt synlig her, men på en annen side kan slike nedgangstider føre til
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utvikling av ny teknologi, standardisering, effektivisering og endrede rammebetingelser fra
Staten (Norsk Oljemuseum, 2015).
“Det er alarmerende at oljeindustrien ikke satser mer på innovasjon” (Søndeland ,2016).
I dag er bransjen inne i en nedgangstid hvor prisen på oljefatet er om lag 40 dollar i kontrast til
perioden 2011-2014 hvor den lå på 100 dollar(E24,2016). Dette har ført til kraftige kostnadskutt
i form av oppsigelser og effektivisering. Innovasjon Norge ser nå at den økende
arbeidsledigheten utløser en ‘skapertrang’. På to år har antall søknader om etableringstilskudd
til Innovasjon Norge i Rogaland nesten tredoblet seg. Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge
påpeker at mange gründere er fra oljeindustrien, hvor de vil forbedre produkter, og gjøre
produktene mer miljøvennlige og mer effektive (Morsund & Stokka, 2015).
Forskningsspørsmålet i denne oppgaven blir som følger:
Hvordan har nedgangstidene i olje – og gassnæringen påvirket innovasjonsaktiviteten i
Stavangerregionen?

2 Innovasjon i et regionalt perspektiv
Dette kapittelet er delt inn i tre deler, hvor første del redegjør for hva som menes med
innovasjon, andre del tar for seg innovasjon som en prosess og avsluttende del omfatter staten
som en aktør i økonomiske nedgangstider.

2.1 Innovasjon som fenomen
Innovasjon som begrep er vidt, og det finnes en rekke, forskjellige definisjoner på begrepet.
Ordet «innovasjon» kommer fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller skape
noe nytt. Det skilles mellom teknologisk, som kan være produkter eller prosesser, og ikketeknologisk

som

kan

være organisatoriske

innovasjoner, markedsinnovasjoner

og

tjenesteinnovasjoner. Videre skilles det mellom produktinnovasjon og prosessinnovasjon.
Produktinnovasjon er en vare eller tjeneste som er ny eller vesentlig forbedret, mens
prosessinnovasjon

innebærer

å

implementere

en

ny

eller

en

vesentlig

ny

produksjonsteknologi/metode (SSB, 2014). Det skilles også mellom inkrementelle
innovasjoner, som er gradvise forbedringer, og radikale innovasjoner som er banebrytende
nyvinninger. Det er også nyttig å skille mellom institusjons – og bedriftsmarkedet (Buisness 2
buisness) og forbrukermarkedet (Buisness 2 consumer), begge deler er relevant, ettersom vi
skal se på innovasjon generelt i hele regionen.
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Tabell 5 De ulike typer innovasjon (Kilde: OECD, 2005)

Teknologisk

Ikke-teknologisk

Produkt

Organisering

Prosess

Marked
Tjenester

«Innovasjon er et nytt eller vesentlig forbedret produkt (vare eller tjeneste), prosess, markedsstrategi, eller
organiseringsform» (OECD, 2005).

Læring og innovasjon foregår på ulike måter i bedrifter og næringer som domineres av ulike
kunnskapbaser. Isaksen og Asheim (2008) argumenterer for at det regionale nivået fortsatt er
viktig for å stimulere innovasjonsaktivitet, men at disse prosessene derimot påvirker
innovasjonsprosessene ulikt avhengig av bedriftenes/næringers kunnskapsbase, begrepet viser
til «hovedtypen av kunnskap som er avgjørende for utvikling av ny kunnskap og ved
innovasjonsprosesser» (Isaksen og Asheim, 2008, s.27).
For at en gründer eller bedrift skal få finansiert sin ide, krever det at det er et
kommersielt potensialt, aller helst på et internasjonalt nivå. Det betyr at den nye ideen må være
konkurransedyktig på markedet den introduseres for, både teknologisk og prismessig.
Langeland (2008) hevder at dette er essensielt for at et prosjekt skal kunne realiseres.
Innovasjonsaktivitet blir i denne rapporten operasjonalisert gjennom å knytte begrepet
til relaterte kvantitative data som antall nyetableringer, patenter og økonomiske investeringer
knyttet til innovasjon.

2.1.1 Innovasjon og økonomisk vekst
“Everyone who seeks profits must innovate” (Schumpeter).

Amerikansk- østeriske Josepf Schumpeter var den første som systematisk viste innovasjoners
betydning for økonomisk vekst og utvikling (Jakobsen, 2015). Schumpeter forklarer innovasjon
som nye eller forbedrede kombinasjoner av produkter, prosesser eller systemer som blir
introdusert for økonomiske system (Dorholt, 2008). Ettersom denne oppgaven tar for seg
innovasjon i en økonomisk sammenheng, er det relevant å anvende Josef Schumpeter sin
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definisjon av innovasjon, hvor teknologisk-utvikling gjennomgår tre faser: oppfinnelse,
innovasjon og spredning av innovasjon (Polenske 2007).
«Bedrifter må kontinuerlig oppgradere seg for å opprettholde konkurransekraft. Å tilegne seg,
utvikle og spre kunnskap er imidlertid flertydig og kompliserte prosesser «(Isaksen e.t al,2008).
2.1.2 Neoklassisk innovasjon
Neoklassisk teori bygger på lineære innovasjonsmodeller, hvor det antas at hver innovasjon
gjennomgår ulike faser, som illustrert i Figur 18. Det er vanlig å benytte matematiske modeller
i

innovasjonsmodellene,

og

det

er

fokus

på

å

forklare

innovasjon

gjennom

årsakssammenhenger. Et annet moment ved denne typen modeller er at alle aktører har perfekt
og fri tilgang på informasjon. (Lundvall et al., 2007). Innenfor neoklassisk økonomi har
miljøvennlighet og konkurranseevne tradisjonelt blitt ansett som to motstridene goder
(Xeoapadeas og de Zeeuw, 1999). Bakgrunnen for et neoklassisk syn om miljøvennlig drift er
ødeleggende for konkurranseevnen da det tufter på foretak som forurenser, og blir økonomisk
belastet for å kompensere negative eksterne effekter som virksomheter produserer (Johnson og
Keith, 2004). Dette er samfunnsøkonomiske kostnader som ikke fanges opp i
nasjonalregnskapet (Steigum, 004:48). I senere tid har det neoklassiske synet blitt utfordret av
mer dynamiske perspektiv som forklarer at miljøvennlighet og konkurranseevne kan
kombineres (Porter og Kramer, 2011).

2.2 Prosessen ved innovasjon

Pre-fase

Tidlig fase

Operasjonell
fase

Vekstfasen

Figur 18 Fasene i innovasjonsprosess (Kilde: Isaksen 2008)

Pre-fasen
I den første fasen skal gründeren eller entreprenøren komme med en ide med kommersielt og
internasjonalt potensial, og er ny for markedet. Dette er det grunnleggende kravet for å starte et
prosjekt. I denne fasen kan det søkes om etableringstilskudd og midler fra inkubatorer eller
virkemiddelapparat som Innovasjon Norge.
Tidlig fase
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I den tidlige fasen må oppstarteren skaffe seg et relevant nettverk, skaffe kapital fra andre hold,
disse midlene kan skaffes fra inkubatorvirksomhet, innovasjon Norge og en bedrift som ønsker
å investere i prosjektet. I denne fasen må det også utarbeides en forretningsplan, og opprettes
et styre.
Operasjonell fase
I denne fasen er det skaffet nok midler til å lage prototyper og starte den teknologiske
utviklingen for fullt. På dette tidspunktet er selskapet i gang med salg og markedsføring av
produktet.
Vekstfasen
I vekstfasen er produktet ferdigstilt, selskapet har nådd ut til et viss geografisk marked. Her må
selskapet også jobbe mot å nå det internasjonale markedet.

2.3 Triple helix
Triple helix er en teori som vektlegger samspillet mellom tre ulike aktører, der bidrar til
innovasjon og nyskaping. Aktørene består av Universitet, industri og offentlige apparat. Alle
aktørene representerer hver sin hovedrolle samtidige som et samspill mellom alle aktørene
bidrar til nyskapningen. Etzkowitz (2008) poengterer at universitet og høyskole er de viktigste
bidragsyterne til ny kunnskap og teknologi. Et eksempel kan være hvis universitetet tar på seg
rollen til industrien, ved å etablere nye foretak fra forskning. Det offentlige påvirker industrien
og forskningsmiljøet gjennom politiske beslutninger, mens industrien har en sentral rolle med
å kommersialisere den nye kunnskapen. Prosessen ved triple helix starter ved at industrien,
forskningsmiljøet og det offentlige inngår et gjensidig samarbeid hvor alle parter er interessert
i å styrke hverandre. (Etzkowitz, 2008).
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Industri

Offentlige
appparat

Forskningsmiljø

Figur 19 Triple Helix næringsutviklingsmodell (Kilde: Etzkowitz, 2008)

2.4 Staten som aktør i nedgangstider
2.4.1 Staten styrer konjunkturer
Keynesianisme er en moderne økonomisk modell utviklet av John Maynard Keynes, som tar
for seg hvordan staten bør gå aktivt inn i økonomien for å forhindre konjunktursvingninger.
Spesielt hvis økonomien viser tegn på dårlige tider, går staten inn med nødvendige økonomiske
virkemidler. Virkemidlene kan være lavere renter, lavere skatt, økt bevilgning av penger eller
økning i trygdeordninger. I motsatte tider, hvor økonomien går godt vil staten stramme inn på
økonomisk støtte gjennom statsbudsjett, høyere renter og avgifter. Denne typen styring kalles
også motkonjunkturpolitikk. Keynesisanisme oppstod da verden opplevde depresjonen etter
børskrakket i USA i 1929 (Store norske leksikon, 2014).
2.4.2 Markedet styrer konjunkturer
I motsetning til Keynes trodde Schumpeter på at markedsøkonomien ville gjøre at man kom
seg ut av krisen på egenhånd. Schumpeter hevder at krisetider kan være en utløsende faktor for
innovasjon. Han la vekt på gründeren og nytenkningens rolle. Gründeren, er ifølge Schumpeter
personer som anvender ‘dårlige’ tider til sin fordel, ved å tenke nyskaping og våge å bruke nye
innovasjoner. Økonomien opplever hele tiden oppgang og nedgang, men Schumpeter så på
nedgangstidene som et grunnlag for økonomisk vekst og nyskapning (Ørstavik, 2014).
2.4.3 Innovasjonspolitikk i Norge
Den norske regjeringen har fokus på at innovasjon er «selve nøkkelen for økonomisk vekst.»
«Nærings – og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for
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innovasjon i norsk økonomi» (Regjeringen, 2016). I lys av dette har regjeringen iverksatt tiltak
form av et virkemiddelapparat som består av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.
Målet er at apparatet skal legge til rette for fornyelse, konkurransedyktighet og verdiskapning i
næringslivet (Regjeringen, 2012).
Innovasjon Norge er finansiert gjennom statsbudsjettet, hvor eierandelen er delt mellom
fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Innovasjon Norge bidrar til gründere, bedrifter og
klyngeutvikling gjennom finansiell støtte og rådgivning (Innovasjon Norge, 2016). Norges
forskningsråd skal fremme og støtte norsk forskning, gjennom å dele ut forskningsstipend,
forvaltning av forskningsmidler som skal bidra til et velfungerende FoU system av høy kvalitet.
Forskningsrådet

finansierer

prosjekter,

nettverkstiltak,

forskningssentre

og

forskningsinfrastruktur (Forskningsrådet, 2015). SIVA investerer i næringsbygg og
eiendommer for å minimere risikoen ved nyetableringer, dette vil si at SIVA er medeier i en
rekke innovasjonsselskap i Norge (SIVA, 2016).

3 Sekundærdata
3.1 Valg av statistikkilder
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har det nordiske
ansvaret for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede FoUog innovasjonssystem (NIFU, 2012).
Statistikk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og
formidling av offisiell statistikk i Norge.
Vinteren og våren 2015 regnet de fleste «ekspertøkonomer» med at oljeprisen ville øke jevnt
fra og med høsten 2015, og at sysselsetningen innen olje- og gassektoren ville skyte fart fra og
med våren 2016. Ifølge Nordal, direktør i NAV Rogaland har det vist seg at oljeprisen enda
ikke har vist tegn på å stige, snarere tvert imot (Rosenkilden 2016). Vi har sammenlignet dagens
tall med perioden 2009-2014, da denne perioden representerer en høykonjunktursperiode.

3.2 Arbeidsledighet
” I mars 2016 er andelen helt arbeidsledige i Rogaland 4,7 prosent. Dette er en økning på 58
prosent fra mars 2015.” (Rogaland statistikken, 2016)
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Registrerte arbeidsledige (prosent), etter region,
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Figur 20 Arbeidsledighet i Rogaland fylke, SSB;10540

I henhold til vår problemstilling som baserer seg på lavkonjunkturperioden vi befinner oss i,
har vi tatt med Figur 19 som illustrerer den stigende arbeidsledigheten i Stavanger.
Her ser en at arbeidsledigheten har steget til 4,1 prosent i Rogaland fylke, noe som er en dobling
fra 2015.2 Nyere tall viser at arbeidsledigheten har steget ytterligere til 5 prosent bare i
Stavanger kommune og 4,6 prosent i hele fylket (Stavanger-statistikken, 2016). Dette utgjør en
økning på 55 prosent siden mars 2015 og en markant forskjell fra perioden 2009 – 2014 da den
ikke har oversteget 2,3 prosent (Rogaland statistikken, 2016).

3.3 Innovasjon i oljesektoren
Innovation Union Scoreboard 2013 hevder at Norge ligger under gjennomsnittet i Europa når
det gjelder innovasjonsevne. «Hvordan er det slik, at verdens rikeste og mest effektive land er
en innovasjonssinke?» (Koch, 2013).
Kjell Einar Erickson, Norgessjef/regionsjef i DNV GL3 olje og gass mener at det er alarmerende
at oljeindustrien ikke satser mer på innovasjon. Nesten en fjerdedel av selskapene i oljesektoren
mangler en strategi for holde trykk på innovasjon.

2
3

Tabellene oppdateres en gang i året fra og med 2015, da i november måned.

DNV GL olje og gass er et norsk-tysk klassifikasjonsselskap som ble slått sammen i 2013, gjennom en fusjon
mellom det Norske Veritas og Germanicher Lloyd) (DNV GL Group, 2013)
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“Det var alle mann til pumpen før det sa stopp. Nå er det litt ‘oi’, nå skal vi fornye oss”
(Erickson, 2016).

“Bedriftene velger kostnadskutt fremfor innovasjon” (Lewis 2016).

Lewis (2016) skriver at 87 prosent av bedriftene som ble spurt, satser på å kutte kostnader, mot
kun 19 prosent som velger å ikke kutte i midler brukt på forskning og utvikling. Lewis mener
her at kostnadskutt er en vanlig, men kortsiktig måte å håndtere nedgangstider på. Videre
skriver hun at bedrifter må satse mer på innovasjon og at innovasjon ikke bare handler om ny
teknologi, men også å drive mer effektivt og enklere.

3.4 Dobler innsatsen på innovasjon og næringsutvikling
Ipark og Prekubator TTO4 slo seg sammen til et nytt selskap, dermed ble innsatsen doblet for
innovasjon og næringsutvikling i regionen. Det nye selskapet «Valide» ble stiftet i 2015.
Sammen vil de bli mer ‘slagkraftige’, hvor de vil få til mer innovasjon og næringsutvikling i
regionen ifølge Anne Cathrine Østebø. Målet er at «Valide» skal doble antall ideer og
nyskapninger i løpet av 2-3 år (UiS, 2015).:

«Det ene selskapet har jobbet med forskningsbaserte ideer og det andre selskapet har jobbet
med næringsbaserte ideer, men selv om idéleveransene har kommet fra ulikt hold, har
selskapene sammenfallende kompetanse og kompetansebehov».

3.5 Etableringstilskudd
Så langt i år har Innovasjon Norge Rogaland bevilget 3,4 millioner kroner til 20 prosjekter.
Dette er prosjekter med hovedvekt av etablering i Stavanger, men også fordelt på kommunene
i omegn. (Rosenkilden – Næringsforeningen). Hvor mye som går til gründere i Rogaland i 2016

4

Prekubator er et teknologioverføringskontor (Technology Transfer Office) som arbeider
sammen med offentlige forsknings- og kunnskapsmiljø for å utvikle ideer til nye produkter og
tjenester. Prekubator forvalter ny teknologi og metode og flere innovasjonsprogram, samt
etablerer og utvikler start-ups. Eid av Universitetet i Stavanger, Stavanger
Universitetssjukehus, IRIS, Ipark og Nofima (UiS, 2016)
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er usikkert, men Ragnhild K. Espeland, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland, antar at
det vil bli et sted mellom 40 og 50 millioner.
Innenfor olje og gass ble det i 2015 bevilget tilskudd til 48 saker med samlet tilskudd
på 18,7 millioner, sammenlignet med 2014 hvor samlet tilskudd var 7,4 millioner kroner er
dette en stor økning. Espeland sier at mange av de som starter opp tar utgangspunkt i den
næringen de kommer fra, men med nye produkter eller tjenester som ofte dreier seg om
effektivitet (Rosenkilden Nr. 1, 2016).
Tabell 6 Etableringstilskudd fra Innovasjon Norge, Rogaland- Total beløp og antall (Kilde: Innovasjon Norge v/
Eskeland, R.)

*Vi lykkes ikke i å finne data fra tidligere år

2014

2015

Total beløp

31,8 millioner

59 millioner

Antall etableringstilskudd

97 stk

220 stk

Tabell 6 viser at i 2015 ble det bevilget nesten 27 millioner mer i etableringstilskudd enn i 2014,
forventet beløp i 2016 er 40 – 50 millioner, noe som er en nedgang igjen. Det har skjedd en
viktig endring i strategien til Innovasjon Norge som kan ha hatt betydning, i 2014 var maksimalt
etableringstilskudd satt til 1,3 millioner mens i starten av 2015 gikk det ned til 950 000 og nå
er beløpet på 600 000 (Innovasjon Norge, 2016).

3.6 FoU – Forsking og utdanning

FoU kostnader og Fou årsverk i næringslivet, Rogaland
2010-2014
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Figur 21 FoU kostnader og FoU årsverk i næringslivet, Rogaland 2010-2014 (Kilde: SSB 11145)

237
FoU kostnader og FoU årsverk kan være en god indikator på innovasjon, da det viser hvor mye
midler som brukes på forskning og utvikling. Forskning og Utvikling går ut på grunnforskning,
anvendt forskning og utviklingsarbeid. I forbindelse med innovasjon kan man se på anvendt
forskning, som da er forskning brukt i næringslivet. Grunnforskning er det som danner
grunnlaget for videre forskning og er derfor viktig. Utviklingsarbeidet baserer seg på
eksisterende kunnskap, som brukes i utvikling og forbedring. (NIFU 2015)

3.7 Forhold mellom arbeidsledighet og nyetableringer
Tabell 7Tabell 7 viser at antall nyetableringer i Stavanger har hatt en jevn økning fra 2009 til
2013, hvor det skjer en ytterligere større endring i perioden fra 2013 til 2015.
Tabell 7 Antall registrerte nyetableringer 2009-2014 i Stavanger (Kilde: SSB 06104)

Årstall

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antall

1131

1279

1248

1366

1298

1501

1608

nyetableringer

Figur 22 viser sammenhengen mellom arbeidsledighet og nyetableringer i Rogaland fylke, i
takt med at arbeidsledigheten fra 2014 stiger, er det samtidig en økning i nyetableringer i fylket.
Dette kan være en god indikator på at økt arbeidsledighet er en utløsende faktor for
nyetablering.

Arbeidsledighet og nyetablering i Rogaland fylke
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Figur 22 Nyetableringer og registret arbeidsledighet-Rogaland, SSB:10594, 06104
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3.8 Patenter
Error! Reference source not found. viser at antall patentsøknader har hatt en stagnerende
vekst de siste 6 årene. Patentsøknader kan være en god indikator på den teknologiske
innovasjonsaktiviteten, men det sier derimot ikke noe om ikke-teknologiske innovasjoner
(OMS).
Tabell 8 Antall søknader til det norske patentstyret (Kilde: Patentstyrets søksbase)

Årstall

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antall

88

80

61

45

51

47

18

patentsøknader

3.9 Investeringer i innovasjon i næringslivet

Figur 23 Investeringer i innovasjon i næringslivet 2014 SSB; 10954,10878,10958

For olje – og gassindustrien utgjør innkjøp av FoU- tjenester den største kostnaden ved
innovasjoner, og andelen er vesentlig høyere enn de andre bransjene. (Isaksen, Karlsen og
Sæther, 2008). Det norske næringslivet rapporterte innovasjonsinnvesteringer på tilsammen
59,7 milliarder kroner i 2014, se Figur 23 (SSB 2014).

3.10 Oppsummering av sekundærdata
Sekundærdataen viser at media og forskjellige uttalelser viser et økt fokus på innovasjon i
samfunnsdebatten. Flere påpeker at innovasjon er riktig vei å gå for å motvirke nedgangstider.
Det påpekes også mangelen på innovasjon, og hvordan bedrifter feilaktig prioriterer
kostnadskutt fremfor innovasjon. Innovasjon målt ved investeringer, FoU midler og
nyetableringer viser at det er en økning i nyetableringer, det er økning i FoU kostnader, og det
er en økning innovasjonsinvesteringer. Arbeidsledigheten stiger, og per dags dato ligger den på
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5 % i Stavanger kommune. Her kan man se en sammenheng mellom en økt innovasjonsaktivitet
og arbeidsledighet. Det kan også tolkes at det en økt sammenheng mellom lav oljepris og økt
FoU midler.

4 Metode
Innsamlingen av primærdata har foregått ved bruk av kvalitative forskningsmetoder, da
hovedsakelig gjennom semi-strukturerte intervjuer. Rapporten som helhet består derimot både
av kvalitative- og kvantitative data, hvor sistnevnte er sekundærdata. Sekundærdata har vært
svært hensiktsmessig for å gi mer dybde i dataen, da prosjektet og feltarbeidet har vært
tidsbegrenset. De kvantitative dataene har bidratt til å underbygge funn og resultater.

4.1 Forskningsdesign
I denne oppgaven er det anvendt tre deler; teori, statistikk basert på sekundærdata og
primærdata med anvendelse av semi-strukturert intervju og deltagende observasjon. To av
intervjuene er foretatt per telefon og e-post. Forskningen som er blitt foretatt har hatt et intensivt
forskningsdesign med kvalitativ datainnsamling. Videre betyr dette at det er blitt anvendt et
fåtall kilder hvor semi-strukturert intervju har kartlagt et rikt innhold av data som har bidratt til
å belyse komplekse sammenhenger i endringer av økonomi og innovasjonsaktivitet. I tillegg til
intervju har vi deltatt på et seminar om innovasjon og ekspansjon for gründere i
Stavangerregionen.

4.2 Valg av informanter
For å velge hvilke informanter vi ønsket å kontakte, ble det i forkant undersøkt hvilken næring
de var tilknyttet og deres relasjoner til innovasjonsaktivitet. Det var ambisjoner om å skaffe
informanter som ville gi et helhetligbilde av ‘situasjonen’ i Stavanger og som best mulig kunne
besvare problemstillingen. Dette resulterte i at vi kontaktet aktører innenfor inkubatorer,
virkemiddelapparatet, forskningsmiljø og gründere, da disse har direkte tilknytting til
innovasjonsprosesser. Se Tabell 9 Oversikt over informanter.
Tabell 9 Oversikt over informanter

Inkubatorer Virkemiddelapparatet Gründere

FoU
(Forskningsmiljø)
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Informant A

Informant D

Informant F

Informant H

Informant B

Informant E

Informant G

Informant I

Informant C

4.3 Gjennomføring av intervju
Samtlige av intervjuene ble gjennomført i Stavanger under feltoppholdet, med unntak av de to
intervjuene som foregikk over telefon og epost. Intervjuene hadde en varighet på rundt 30 til
60 minutter og vi opplevde intervjusituasjonene som uformelle. Vi følte oss velkommen hos
informantene, og vi opplevde de som svært villige og engasjert i å besvare spørsmål rundt
temaet. Samtlige av intervjuene startet med at vi presenterte vårt prosjektet og at vi studerer
hvorvidt nedgangstider i oljen kan påvirke innovasjonsaktiviteten. Ettersom vi brukte semistrukturerte intervju, stod informantene relativt fritt til å snakke rundt temaet, noe som kan ha
bidratt til en behagelig og uformell setting. Noen av intervjuene tok vi opp på lydopptak, noe
vi klarerte om på forhånd. Dette bidro til et økt fokus på føre intervjuet mer som en dialog.
Mellom de ulike intervjuene i Stavanger, planla vi det neste med bakgrunn i allerede
gjennomførte intervju. Dette bidro til at intervjuguiden endret seg litt for hvert intervju, fordi vi
ble mer oppmerksom på hvilke spørsmål som belyste problemstillingen på best måte.

4.4 Datakvalitet
Alle metodevalgene påvirker undersøkelsenes kvaliteter. Vi har diskutert de tre fasene ;(1)
relabilitet, (2) indre validitet og (3) ytre validitet. Relabilitet er knyttet til hvorvidt funnene er
pålitelige, indre validitet er knyttet til i hvor i stor grad dataene er gyldige for problemstillingen,
og ytre validitet er knyttet til om resultatene kan overføres til andre populasjoner eller til andre
situasjoner (Busch, 2013).
4.4.1 Relabilitet
Relabilitet handler om hvorvidt funnene er konstant, dvs. hvorvidt en annen gruppe ville fått de
samme svare med anvendelse av samme metodikk. (Grønmo 2004) Ettersom vi har brukt semistrukturerte intervju, ville svarene fra informantene sannsynligvis vært formulert annerledes
hvis de hadde blitt spurt om det samme en gang til. Det er ikke sikkert en annen person hadde
gjort samme funn som oss, da informantene til tider har styrt selv hva de prater om rundt tema.
Temaet er i liten grad sensitivt, som ikke gir noen grunn til å tro at det informantene har
fortalt ikke stemmer overens med virkeligheten. Som nevnt opplevde vi alle informantene som
engasjert og villig til å prate om det, dernest tror vi at funnene vi har gjort er reelle.
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Informasjonen informantene har delt har de hatt bakgrunn for å uttale seg om, da de har hatt
sentrale rolle i de ulike bedriftene.
4.4.2 Indre og ytre validitet
Den indre validiteten er sier noe om hvorvidt de innsamlede dataen er gyldige og om de kan
svare på problemstillingen. Ved innsamling av dataene har vi hatt kontakt med informanter ved
blant annet støtteorganisasjoner og forskningsmiljø, som sikrer en god målekvalitet, da de har
direkte tilknytting til innovasjonsprosesser. Anvendelse av sekundærdata har også vært veldig
viktig i denne prosessen for å besvare problemstillingen og bygge oppunder datafunnene.
Den ytre validiteten er hvorvidt dataene og funnene kan generaliseres, eller overføres og
være gyldige i lignende kontekster. Hva angår gyldigheten har dataene en prognose som vil
være relevant ut år 2016, da i forhold til arbeidsledigheten (NAV, 2016)

4.5 Begrensninger med forskningsprosjektet
Størrelsen og tidsbruken på forskningsprosjektet tillater ikke en omfattende studie av
situasjonen og innovasjonsaktiviteten i Stavanger. Det kan også være en begrensning at
næringslivet ikke har merket de store ringvirkningene av nedgangstider i oljen enda, da
regionen befinner seg i «nedgangstider» og det er for tidlig å si noe om hva konsekvensene er.
I midlertidig har vi klart å finne noen tendenser, utfra datafunn som vi presenterer i neste kapitel.

5 Empiri og diskusjon
Informantene meddeler viktigheten med innovasjon og kreativitet i Stavanger regionen.
Spesielt i henhold til den høye arbeidsledigheten grunnet nedgangstider i olje- og gassektoren
er det essensielt med nye arbeidsplasser i og ikke minst utenfor olje- og gassektoren, samtidig
som det er vesentlig å skaffe et internasjonalt marked, for å sikre fremtidige inntekter til Norge.

5.1 Økt innovasjon i Stavanger
Informanter fra virkemiddelapparatet og inkubatorene forteller at de opplever en økning i
henvendelser fra gründere og bedrifter som søker støtte og råd i forbindelse med
innovasjonsprosjekter og nyetableringer. Informantene fra virkemiddelapparatet forteller
hvordan lavkonjunkturperioden regionen befinner seg i, har ført til en stor økning i søknader
om etableringstilskudd.
«Vi opplever et enormt trøkk nå»
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Fra inkubatoren har sentrale aktører fortalt hvordan det er et økt fokus på effektivisering
i oljeindustrien, industrien sin måte å «omstille seg på» er i stor grad ved å kutte kostnader i
form av oppsigelser. Effektivisering og kostnadskutt betyr i praksis at arbeidsmengden per
person øker. «En person gjør nå jobben som tidligere krevde to personer»

En av informantene fra inkubatorene forteller at fokuset på innovasjon innad i olje- og
gassnæringen har endret seg i det siste. Da næringen befant seg i høykonjunkturperioden for
noen få år tilbake, var arbeidsmengden stor og dermed var det ikke rom for å bruke ressurser
på innovasjon og nyskapning.

«For noen år siden var innovasjon et fyord, det var ingen som hadde tid til å bruke ressurser
på det - da var det litt sånn; ‘å ja, så det er noen som ikke har nok arbeid her’?» .

Videre forteller en informant fra inkubatoren at det er en økning i søknader fra gründere
som kommer direkte fra olje – og gassektoren, det gir spesielt utslag på henvendelser om IFU
5

kontrakter. Det er mye av ideene som er rettet mot olje- og gassektoren, hvor prosjektene skal

bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon som er aktuelle.
I tråd med Schumpeter kan man hevde at nedgangstider er det som legger til grunnlag
for økonomisk vekst og nyskapning. Funn fra Stavanger samsvarer med Schumpeter sin teori
om at krisetidene får folk til å tenkte ‘nytt’ og satse som gründer. Inkubatorene og
virkemiddelapparatet opplever at arbeidsledigheten er en avgjørende faktor for flere av de nye
gründere. Schumpeter hevder at innovasjon er nødvendig for å overleve, derfor kan det sees på
som en overlevelsesmekanisme når arbeidsledige velger å bli gründer.

«De skal spare penger i morgen»

5

IFU kontrakter; Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger i et internasjonalt
marked, utvikle industrielle nettverk og miljøer og gi leverandørbedriftene tilgang til ny
kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder gjennom et
forpliktene samarbeid (Innovasjon Norge, 2016).
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En av informantene forteller om hvordan den tidligere arbeidsplassen «eier» ideen til
gründeren hvis det er en ide som er relatert til tidligere arbeidsplass. Dette er en problemstilling
som potensielt kan skape utfordringer, i forbindelse med patentsøknader og opphavsrett.
Tidligere arbeidsplass har rett på ideen til gründeren inntil to år etter endt arbeidsforhold, gitt
at ideen er relatert til det vedkommende arbeidet med. Videre forteller informanten at ideene
som kommer fra oljen, er ideer vedkommende gjerne har tenkt på over lengre tid, men først nå
iverksettes ideen.
««Det som er typisk med ideene er at ingenting er typisk. Jeg blir aldri overrasket!
Men man kan gjerne si at det er mer innovasjon, men jeg vil heller si at det er mer latent
innovasjon som kommer til overflaten når ‘krisen’ inntreffer».

Selv om all innovasjon ifølge Schumpeter (enten det er teknologi eller prosesser) er helt
essensielt og nødvendig for å unngå at samfunnet mister effektivitet og utviklingskraft, kan våre
funn tyde på at utviklingskraften er mest effektiv under press. Noe som igjen blir støttet opp
under Schumpeter syn der et forfall i samfunnet er en nødvendighet for å stimulere økonomisk
vekst, fordi det tvinger samfunnet til å tenke nytt og bedre. Schumpeter hevder altså at krisetider
stimulerer innovasjon. Dette fører oss også videre til uttalen fra ‘Innovation Union Scoreboard;
‘Hvordan er det slik, at verdens rikeste og mest effektive land er en innovasjonssinke’? Dersom
innovasjon er essensielt for vekst, hvorfor blir Norge da omtalt som en innovasjonssinke. Det
kan hevdes at innovasjonsaktiviteten i Norge har vært en ‘sinke’ til nå, på grunn av ‘gode’ tider,
og først nå er det blitt et økt fokus på innovasjon og dens betydning.

5.2 Økt konkurranse blant gründere
Den økte innovasjonsaktiviteten virkemiddelapparatet og inkubatorene nå opplever, gjør at det
stilles strengere krav til søkerne. En av informantene fra virkemiddelapparatet peker på at de
vektlegger og forventer at søkere tenker forretningsmodell fra starten av. Dette innebærer at
gründerne må ha en solid forretningsplan, skaffe nok kapital og danne et relevant nettverk.
Informanten påpeker også hvor viktig det er at ideen inneholder noe innovativt, og nytt for det
aktuelle markedet. Dette er viktig for at de skal kunne støtte ideen finansielt samt for å unngå
«uheldig konkurransevridning».
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«For at vi skal være med å finansiere må vi se at det er noe innovativt som ikke finnes i
markedet fra før av. Dette gjelder både for vekstbedrifter og for gründere, da vi skal unngå
uheldig konkurransevridning».

De fire fasene i innovasjonsprosessene presentert av Isaksen (2008) er som nevnt viktig
for å lykkes med innovasjon. Våre informanter har gjentatte ganger uavhengig av hverandre
påpekt at det kan anses som ‘lett’ å bli gründer, men det er prosessen videre som er utfordrende.
De få som har mulighet for å lykkes, er gjerne de som har gjort et grundig arbeid i
etableringsfasen.
Det kan virke ut ifra informantene våre at mange av gründerne er for opphengt i selve
nyskapningen at de glemmer de vesentlige faktorene som får prosjektet til å lykkes. Dette kan
blant annet være bakgrunnen for den høye andelen der 90% av prosjektene ‘dør’. Det er som
overnevnt viktig at gründeren har tilstrekkelig nettverk og kapital før de søker om virkemidler
fra eksempel inkubatorer. Etter pre- fasen starter den operasjonelle fasen hvor utfordringen
ligger i hvorvidt gründeren har nok midler til å starte den teknologiske utviklingen og produsere
eventuelle prototyper som skal kommersialiseres. Det er også essensielt med et potensielt
marked (både nasjonalt og internasjonalt) for den operasjonelle fasen og ikke minst videre i
vekstfasen. Funn viser at enkelte fokuserer på ideen og produktet, som kan føre til at
markedsbehovet ikke blir vurdert. Gründerne fra olje – og gass kritiseres for å være for teknisk,
som kan gjenspeiles i at det ikke gjøres grundig arbeid i alle faser. For å nå den siste fase,
vekstfasen, har gründeren lykkes i å nå et marked, med nødvendig kapital.
En informant med lang erfaring som både gründer, men også i forskningsmiljøet
informerte om hvordan bedriften er direkte påvirket av kostnadskutt i olje - og gassnæringen.
Virksomheten og ideen som er relatert til olje og gass, inneholdt i starten et samarbeid med
aktører innenfor industrien. I lys av dagens situasjon, valgte en av partene og trekke seg ut av
samarbeidet og gründeren satser derfor i dag på et internasjonalt marked. Dette kan knyttes opp
mot «Triple helix» teorien om hvor viktig det er med gjensidig samspill mellom aktørene, og
hvordan det skaper utfordringer dersom en av aktørene trekker seg ut. På tross av dette, har
gründeren kunnet omstille seg til ett nytt marked på grunn av prosjektets internasjonale
potensiale. I tråd med Schumpeter kan man hevde at dette er en form for
overlevelsesmekanisme.
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«Selskapet er direkte rammet av nedgangstider i oljeindustrien, og har derfor valgt å satse på
et samarbeid i EU rettet mot det internasjonale markedet».

En av informantene fra forskningsmiljøet forteller at infrastrukturen for gründerne har
blitt bedre i lys av nedgangstidene. Det er marked for gründere å starte opp for seg selv, og det
er kultur for å prøve. Samtidig som konkurransen om markedet er blitt tøffere, har det blitt
vanskeligere å lykkes som gründer. Informanten opplyser om hvordan innovasjon er en
omfattende prosess, hvor den ‘harde’ jobben begynner etter at ideen er blitt presentert. Videre
forteller informanten at innovasjon utløst av arbeidsledighet ikke er et godt utgangspunkt, da
drivkraften bak en innovasjon bør være med integritet.

«Det er lett å bli gründer, men der er mye som skal til for å faktisk lykkes».
«Innovasjon trigget av arbeidsledighet er sløsing av ressurser, fordi 90 % av ideene ´dør’
sammen med gründeren».

Dette kan kritiseres i tråd med Schumpeter sin teori der innovasjon utløst av
krisesituasjoner er en positiv innovasjon, parallelt med disse aktørene som utnytter
arbeidsledigheten ved å bli gründere, der bidrar til en økonomisk vekst i samfunnet. Samtidig
kan det hevdes at krisesituasjonen i seg selv ikke er nok drivkraft, men at det også må være en
motivasjon for å bli gründer tilstede.
Representanter fra inkubatorene, virkemiddelapparatet, forskningsmiljøet og gründerne
påpeker at samarbeid er viktig og har vist seg som enda viktigere for Stavanger nå i
nedgangstider. En av informantene fra virkemiddelapparatet understreker at stavangerregionen
har fått en merkbar kultur for samarbeid og økt fokus på klyngedannelse 6. Dette fører oss til
Etzkowitz teori hvor samspillet mellom industri, offentlige og forskningsmiljøet er det som
fører til nyskaping. Som et resultat på nedgangstider kan det tolkes som at klyngedannelse er
en vesentlig faktor for videre øking av innovasjon i næringslivet.

6

En klynge omfatter i) en geografisk sammenklumping av like og relaterte bedrifter (det vil si
bedrifter i samme og tilgrensende næringsgrupper eller i samme verdikjede), og ii) der
bedriftene er knyttet sammen gjennom ulike former for lokalt samarbeid og konkurranse
(Isaksen og Asheim, 2008:21).
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Den økende arbeidsledigheten gir også utslag på hvem gründerne er, en av informantene
fra inkubatoren forteller at de merker en økning i seniorer som kommer fra oljebransjen. Økning
i seniorer gjør at markedet blir tøffere for alle gründerne i regionen, da veien til å lykkes blir
vanskeligere når de skal konkurrere med flere potensielle gründere. Informanten påpeker at
seniorene forsøker å satse nå fordi de gjerne har blitt tilbudt sluttpakker7 fra bedriften.

«Nedgangstider i oljen har trigget til effektivisering og kostnadskutt. Dette trigger videre til
innovasjon. En ‘vilje’ til å eksperimentere oppstår».

Etableringen blir tøffere for gründerne, fordi det er en økende konkurranse på markedet.
Seniorene fra oljen er en ny gruppe aktører som er med på å spisse markedet. Seniorene har
lang fartstid, hvilket kan bety at de kan ha et bedre utgangpunkt, gjennom et bredt nettverk,
erfaring og et større kapitalgrunnlag. Som overnevnt kan noe av kapitalen de stiller med være
gjennom sluttpakker fra tidligere arbeidsgiver. Faktum at de stiller med sterk kapital, kan bety
at virksomheten ikke nødvendigvis må være lønnsom fra starten av. Grunnlaget seniorene har
kan skape utfordringer for potensielle gründerne som ikke stiller like sterkt.
Selv om økt innovasjonsaktivitet fremstår som en positiv prosess er det likevel delte
meninger, da en annen informant i inkubatorene stiller seg kritisk til økningen i gründere fra
oljebransjen.

«Folk fra oljeindustrien har ikke alltid gründer-personligheten, fokuset blir ofte for teknisk
avansert, noe som gjør at de ikke egner seg som gründere».

Det påpekes at olje- og gass sektoren har en betydelig rolle i samfunnet og at behovet for å
«omstille» seg er nødvendig for å unngå stiavhengighet 8, slik at man kan unngå slike ‘kriser’ i
fremtiden.

7

Sluttpakke er et vanlig virkemiddel for å løse tvister der påstand om usaklig oppsigelse.
Videre brukes sluttpakker ofte som et virkemiddel for å oppnå frivillige oppsigelser i
forbindelse med nedbemanning (Arntsen, 2013).
8 Stiavhengighet (path dependency): Når gårsdagens nærings- og arbeidspraksis påvirker
samtid og framtid. Stiavhengigheten kan være svak, moderat og sterk.
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5.3 Staten spiller en sentral rolle
Som en konsekvens av dårlige tider, velger det statlige virkemiddelapparatet å endre sine
premisser for hvilke prosjekter de følger opp. Det er økt fokus på at ideene skal være bærekraftig
med et internasjonalt potensial. Dette med tanke på ‘nullsum spill’. I dag er Norge i stor grad
finansiert av oljeeksport, dermed bør innovasjonen føre til eksportinntekter. Dette vil være enda
viktigere nå når oljeprisen er lav, når inntekten til Norge reduseres. Informanten understreker
at det ikke hjelper med kun et nasjonalt marked når man i utgangspunktet er avhengig av
eksportinntekter.
«Det er viktigere nå enn noen gang å få fram teknologi som har internasjonalt potensiale».
Konkurransen fremstår ‘tøffere’, det stilles høyere krav til gründerne og ideene som
vinner frem er gjerne de «grønne med det lille ekstra», informerer virkemiddelapparatet.
Markedet har gitt inntrykk for viktigheten med å tenke bærekraftig, ‘grønt’, miljøvennlig og
langsiktig. Det lille ekstra beskrives her som de ideene som bidrar til bærekraftig økonomisk
vekst.

«De som for oppfølging for sitt prosjekt er de som har økonomien og nettverk på plass i
tillegg til det lille ekstra»

Det neoklassiske synet hevder at bærekraftighet og økonomisk vekst ikke er forenelig,
i tråd med dette kan «det lille ekstra» være et uoppnåelig mål. Porter og Kramer (2011) kritiserer
tankegangen for å være for snever, ved å bruke dynamiske perspektiv for å motbevise at
bærekraftighet og økonomisk vekst er umulig.
Videre forteller en informant om EØS9-regelverket som styrer den offentlige støtten,
per definisjon er det ikke tillatt med såkalt «uheldig konkurransevridning». Det vil som regel
være et element av konkurransevridning, men det blir uheldig når det finnes på markedet fra
før. Informanten forteller hvordan de opererer når de gir ut etableringstilskudd, i første omgang
ved å gi inntil 100 000, i neste fase kan de gi inntil 500 000 avhengig av størrelsen på prosjektet.
Informanten meddeler også hvordan virkemiddelapparatet blir bevilget mer penger gjennom
statsbudsjettet som skal gå til etableringstilskudd. Nå i nedgangstider får de mer penger til å
stimulere innovasjonsaktivitet, i motsetning til høykonjunkturperioder hvor de får mindre
9

EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (Regjeringen, 2016)
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penger. Dette kan vise en form for Keynesianisme, som handler om hvordan staten aktivt styrer
økonomien for å motvirke lav – og høykonjunkturer. Funn i Stavanger viser at myndighetene
satser mer på innovasjon nå i krisetider, for å oppnå økonomisk vekst, sammenlignet med
oppgangstider.
Inkubatorene opplyser om en annen måte staten bevilger penger til arbeidsledige
gjennom avklaringspenger fra NAV i et par år etter endt arbeidsforhold. Hvor lenge de blir
tildelt økonomisk støtte er situasjonsbetinget, det gjelder også hvorvidt gründeren fortsetter å
få støtte fra NAV eller ikke. Den statlige støtten til arbeidsledige kan være et virkemiddel for å
forhindre store konjunktursvingninger i henhold til Keynesianismen. At arbeidsledige får statlig
støtte, kan føre til flere ting.1) For det første kan det bidra til ufullstendig måling av
innovasjonsaktivitet fordi man ikke kan peke på tendenser før om noen år. Det kan forklares
med at arbeidsledigheten og kostnadskuttene kan oppleves som en krise, men i tråd med
Schumpeter sitt syn er det gjerne ikke en stor nok krise til at det settes i gang innovasjon i den
grad sammenlignet ved et senere tidspunkt. 2) Det kan også gjøre at folk velger å bli gründer,
ettersom de ikke er avhengig av inntekter fra første dag, gitt at de får økonomisk støtte fra NAV.
Midlertidig viser funn at støtten kan avta dersom en blir gründer, dette kan potensielt skape
utfordringer for gründeren fordi oppstartsfasen ofte er kostbar. Videre kan dette føre til at de
som faktisk lykkes som gründere, er de som har etablert en virksomhet med godt nettverk der
bidrar med økonomisk støtte. Igjen kommer Isaksens sitt poeng om hvor essensielt det er med
et grundig arbeid i alle fasene i innovasjonsprosessen.
Når Staten gjør nødvendige tiltak for å unngå store svingninger for å bidra til økonomisk
vekst og nyskapning, kan dette kritiseres i henhold til Schumpeters tankegang. Det kan fremstå
som om staten ´syr puter´ under armene på samfunnet, og bidrar til et unødvendig tøft marked.
Våre funn tilsier at virkemiddelapparatet får mer penger nå i krisetider, hvilket betyr at det åpner
for at flere får etableringstilskudd. I tråd med Schumpeter sin teori kan man hevde at
Keynesianisme hemmer den nødvendige drivkraften bak innovasjon.
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6 Konklusjon
«Hvordan har nedgangstidene i olje – og gassnæringen påvirket innovasjonsaktiviteten i
Stavangerregionen»?

I våre funn er det tydelig at nedgangstider i oljen har trigget innovasjonsaktiviteten i Stavanger.
Informanter fra virkemiddelapparatet og inkubatorene forteller hvordan de opplever en stor
økning i søknader, spesielt fra gründere som kommer direkte fra olje – og gassektoren. Det er
blitt et økt fokus på effektivisering innad i sektoren, som i stor grad foregår med oppsigelser.
Tidligere har arbeidsmengden vært tilstrekkelig, slik at det ikke ble anvendt ressurser på
innovasjon. Dette er midlertidig en trend noen av informantene hevder er på vei til å snu. Fra
olje – og gassektoren er det flere seniorer som velger å bli gründer, de kan stille med et bedre
grunnlag enn andre aktører og bidrar til økt konkurranse. Økt konkurranse gjør at kravene til
hver enkelt søker blir strengere. Det fortelles om fokus på gode forretningsplaner, kapital og
ideer som er bærekraftige, med et internasjonalt potensiale. Nedgangstidene medfører at
virkemiddelapparatet blir bevilget mer penger knyttet til innovasjon.
Ut i fra funn i forhold til hva markedet ønsker er det blitt et økt fokus på bærekraftig,
‘grønne’ produkter og prosesser. Dette fremstår som motsigende i henhold til neoklassisk
økonomi, hvorvidt bærekraftig og økonomisk vekst er to motstridene faktorer, likevel fremstår
det som mulig i henhold til nyere dynamisk synsvinkling av temaet. Noe som kanskje vil gjøre
det lettere å unngå såkalt ‘stiavhengighet’. Empirien kan vise at innovasjon skapes i samspill
mellom forskningsmiljø, industri og det offentlige apparatet. Kanskje kan nedgangstider føre
til en mer fremtredende form for «triple helix», hvor aktørene fokuserer på et samarbeid.
I følge Schumpeter må kriser til i samfunnet før det trigger til innovasjonsaktivitet. Ut
ifra kontekst og synsvinkling hevdes det at Stavanger regionen opplever en krise i forhold til
lave oljepriser med høy arbeidsledighet som et resultat. Det kan likevel tolkes som at en
«krisesituasjon» ikke har oppstått helt enda, slik Schumpeter ser på det. Det kan tolkes at
Stavangerregionen har et behov for å «omstille» seg, og unngå stiavhengighet i henhold til å
være en ‘oljeby’. Det er ikke et likestilt syn hvorvidt innovasjon trigget av arbeidsledighet er
positiv. I henhold til det tøffe markedet for å lykkes som gründer kreves det mer enn
arbeidsledighet som drivkraft bak innovasjon, samtidig som noen kritiserer de nye gründerne
fra oljen for å være for å være for «teknisk fokusert». Den store innovasjonsaktiviteten
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kritiseres også for å være sløsing av ressurser, da de fleste ideene ‘dør’ ut. I henhold til
problemstillingen ser sentrale aktører i Stavanger at nedgangstidene har påvirket
innovasjonsaktiviteten med de overnevnte tendensene, det kan videre tyde på at målekvaliteten
på innovasjonsaktiviteten vil være mer opplysende om et par år, ettersom den høye prosenten
på arbeidsledighet er relativt fersk.
Det hele faller på en enighet om at innovasjon og nyskapning er essensielt for Stavanger
region med tanke på dagens situasjon. Da dette vil føre til nye arbeidsplasser og økonomisk
vekst i regionen.
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