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Designdrevet Innovasjonsprogram DIP
Trinn 2: Behovskartlegging

FOKUSGRUPPER: 
Folk om Longyearbyen 
som fysisk ramme

Samfunnsvitenskaplig forskning
Svalbard og Longyearbyen



• En forståelse av befolkningens bruk, oppfatninger av og behov ifht
byen 
• Ta hensyn til diverse stemmer og “stemmene nedenfra”
• En metode som mobiliserer innbyggernes kunnskap, ideer og ressurser 

og kan bidra til samskaping og medvirkning
• FNs Bærekraftmål 17 – samarbeid for å nå målene

Fokusgrupper: mål



Fokusgrupper: metode

• Modererte og fokuserte gruppediskusjoner
• Mulighet til å forklare seg muntlig à kvalitative data
• 9 fokusgrupper á 1,5 til 3 timer, mai-juli 2020, 39 personer
• Åpne spørsmål

1. Deltakernes personlige opplevelser av Longyearbyen som et sted 
2. Longyearbyens offentlige rom
3. Longyearbyen i framtiden



9 Fokusgrupper

• Foreldre
• Veteraner
• Guider
• Servicebransjen 
• Folkehøyskoleelever
• UNIS-studenter og forskere
• Offentlige tjenester
• Kunnskapsbasert næring
• Åpen gruppe



Interaktivt arbeid med kart Data og analyse 



Fokusgruppe1:

foreldre
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B e h o vs k a r t l e g g i n g



Bakgrunn:
I januar 2019 startet LPO med det selvinitierte prosjektet Rett Plass Rett Form. Prosjektet tar  

for seg muligheten for flytting og gjenbruk av bygg som skal saneres på Svalbard (Lia og Svea).

Initiativet har utløst et tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører, for å planlegge en felles  

framtid for Longyearbyen.

LPO ønsker å utfordre dagens byggepraksis og mentaliteten «riv skiten – bygg nytt». Vi 

jobber  mot en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for 

gjenbruk av  bygg og materialer. Et viktig formål ved Rett Plass Rett Form er å bevare og bygge 

videre på  identiteten og historien som sitter i veggene på eksisterende bygningsmasse, som 

nå ellers  risikerer å gå tapt.

Høsten 2019 mottok LPO DIP-midler (Designdrevet innovasjonsprogram) fra DOGA (Norsk

design- og arkitektursenter). Midlene skal sikre at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen
i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

Som en viktig del av DIP-en utføres det en behovskartlegging som utgjør grunnlaget for resten  

av programmet, og som ellers har stor nytteverdi for flere aktører og prosesser. LPOs rolle er  

og å drive prosjektet videre, samt å formidle budskapet og prosessen til alle involverte, og til  

verden utenfor.

Denne samtalen er en del av behovskartleggingen som gjøres i samarbeid med SSSI (Svalbard  

Social Science Initiative). De bidrar med sosialvitenskaplig kompetanse i intervjuene og vil ha  

nytte av informasjonen i sine videre arbeider.

Målet med behovskartleggingen er å finne ut hvordan den brede delen av befolkningen i  
Longyearbyen oppfatter byen, hvordan de bruker den og hvilke behov og drømmer de har  
knyttet til stedet.
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Mennesker har forskjellige behov i forskjellige faser av livet.  
Den første fokusgruppen vår viser hvilke behov foreldrene  
identifiserer.

Deltakere
6 foreldre: 4 norske, 2 fra andre land

Botid på Svalbard: 20 år, 15 år, 8 år, 7 år, 4 år, <1år

Gjennomsnittlig botid: 9 år

Antall barn: 14 barn i alderen 1-18år

Jobb: forskning (1), reiselivsbransjen (1), statlig jobb (2), hjemmekontor (2)

Mål:
Bidra til et kunnskapsgrunnlag om Longyearbysamfunnet som kan fungere  
som et fundament for framtidig utvikling av byenvår.

+
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Beskrivelse av byen

kort vei overalt – deilig for familier

en levende by i stadig endring
folk bor ganske tett en liten by på liten plass med mange urbane preg

aldri stille både med mennsker ogbyggning

litt fåmøteplasser

rotete
det fins ikke et fellesprosjekt

fascinerende, fantastisk og tilgjengelig natur rundt byen

bitteliten, sjarmerende og rolig landsby med lite trafikk, men oppstykket

Vestpynten

g
a
n
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Uteområde fo r voksne og barn.

Lek og kos, evt. ute-treningsområde

Lage en lekeplass på Haugen

Utvikle om rådet t i l samlingsplass  

fo r både voksne og barn

Organisere scooterparkering /   

sommerlagring i Nybyen

Grillhyt te

Akebakke

PERIFERI

VIKTIGE OMRÅDER

SOSIAL ARENA &  
UTVIKLINGSOMRÅDER

PROBLEMATISKE OMRÅDER

VIKTIGE VEIER

WANT MORE!
vil bruke mer, men forhindretav

trafikk - ønsker gangvei!

R E T T

P L A SS

R E T T

F O R M
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Bruk av byen, sentrum vs periferi
Sentrale og offentlige steder, mye brukte møteplasser
- skole- og Hallen-område (i skoletid)

- skiløypa

- området rundt Lompensenteret, butikken og Kulturhuset, inkl. rampa

- biblioteket

- Rabalder

- gågata

- lekeplassen på Elvesletta Syd

- den nye lekeplassen i vei 232

- Sjøområdet ved søppelhytta

- Huset

- kirka

- Svalbard Museum

- Kunstnersenteret i Nybyen

- skøytebanen

Periferier
- Haugen

- Sjøområdet

- Lia

- Skjæringa

- Nybyen

Områder som burde utvikles
- skole- og Hallen-området

- området mellom sentrum ogSkjæringa

- Sjøområdet

- gågata i retning sør (vei 219 ogvidere)

- snarveien ved siden av slalombakken fra 230 opp til Gruvedalen

- Skjæringa, Burmaveien og området rundt gamlebarnehagen

- elvepromenaden

„ Det som er så flott med Longyearbyen er

at man kjenner så mange her. Uansett hvor

du går, treffer du kjentfolk. Hovedgata

synes jeg er veldig fin, men det har vært

planer om å gjør mye mer ut av gaten og

det håper jeg blir noe av snart. Det skjer

noe der. Det er der folk faktisk er.“

Hva burde man prioritere
- barnesikkerhet (veier, kryss og lekeplasser med toaletter)

- sykkeltrafikk

- gangstier

- klarhet over scooter- ogbilveier

- scooterparkeringsplasser

- benker og grillplasser

- flerbrukshallen

- flere turområder og enkle turflukter frabyen

Problematiske steder og veier
- Gruvedalen, særlig veier 238 og 232

- vei 606 (Adventveien) både mot hundegården ogflyplassen

- Hilmar Rekstens vei

- kryssing på Blåmyra ved Kullungen

- kryssing på vei 500 ved Radisson og UNIS

- vei opp til Skjæringa

„Jeg syns det er stress. Det skaper

ikke den roen som jeg i hvert fall

ønsker når jeg er ut påtur.“

„I byen jeg kommer fra finnes

det områder for alle alders-

grupper, der små barn kan se

på store barn og lære av dem,

og det savner jeg her veldig.“

„Den som sier at dette skal være et

familiesamfunn har et lemfeldig for-

hold til barn- ogungdomsområder.“

„Jeg tenker at i perioder når vi har

det såvarierende med vær og vind

og lys, er det viktig å tilrettelegge i

områder som er litt åpne oglyse.“
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Byens framtid

Transportmidler
„Jeg bruker sykkel en del, jeg går nok mer enn jeg sykler, men
jeg kjører nok mest bil dessverre. Jeg er helt enig at det er
korte avstander og at man i utgangspunktet burde gått eller
syklet mere enn kjørt bil, og såprøver jeg å tenke hvorfor jeg
gjør det fordi det det går egentlig nesten ikke så veldig mye
fortere heller, men jeg tror også at det er den følelsen av at
det er litt stress i det man driver med å gå langs disse veiene
og kryss. Såegentlig på en måte blir det litt bekvemmelighet
at man kjører bil, uten at deter særlig bra.“

„Hvorfor bruker vi mye bil?
Jeg tror det er mye klær av og
til, kaldt og mørketid har gjort
meg litt skeptisk til å sende
barn ut alene.“

„Jeg bruker veldig mye bil.  
Jeg er lat. Men – hadde det  
vært mer tilrettelagt forsyk-
kel, så hadde jeg gjort det.“

„De må gjør det lettere
for oss sånn at vi tar de
riktige valgene.“

„Det blir ikke den følelsen av
å bo i en dal lenger. Man bor

i en drabantby med mye hus
rundt seg.“

„Longyearbyen kan være et  

sted der man kan bruke min-
dre bil. Sånt som det er i dag  
syns jeg det er vanskelig.“

„Veldig mye av de godene vi har gjennom
arbeidsgiver gjør at det kanskje ikke blir så
mye til gode. Man kunne tenke noe mer
fremtidsrettet i en liten byen som vi er i. Hvis
jeg skulle ønske meg en ting da er det at man
hadde fått bilbruken markantned.“

„Det med bil inn
og ut, det er be-
kymringsfult.“

„Hvor mange kan man  
putte i denne byen?“

„Man begynner å nå  

et maks-tak.“

„Jeg ønsker at de flytterden store  
og tunge industrien ut mot flyplas-
sen på Hotellneset slik at følelsen  
av å ankomme i en industri som vi  
alle får når vi kommer fra flyplas-
sen, forsvinner.“

„Dessverre er jeg nok pessimistisk. Jeg tror at vi blir for
mye folk her oppe, jeg tror at politikerne ser veldig kort,
det vil si at vi får mer fortettning, vi får høyerehus, jeg tror
ikke vi kommer et sted via bilbruken. Jeg ser dessverre
ikke så optimistisk på at vi får Longyearyen til et hyggelig
familiesamfunn med lave byggninger og mange gåstier,
og som tar vare på naturen i nærområdet.“

Hvordan tror du at Longyearbyen vil se ut når  
våre barn er voksne?

„Jeg håper at vi klarer å ta 
vare på noen av detegnene
avgruvesamfunnet.“

„Jeg har lite tro men like stort ønske om
å få til noe, men jeg tror ikke på det, for
å være helt ærlig, etter å ha bodd her en
stund. Jeg har mistet tiltroen.“

Problemet er at folk kommer og er her så kort. Og veldig
mange setter seg og nytter dette bare til seg selv i løpet
av sin toårsperiode. Det skaper ikke et godt bomiljø på
lang sikt så jeg tror at hvis det skal bli en endring, må
staten diregere oss og bestemme at vi skal være et grønt
samfunn. Jeg tror det er mange makthungrige mennesker
som har såkort perspektiv.“

„Jeg skulle ønske at vi klarte å bo her
på en god måte med turisme – hvor-
dan man skal løse det aner jeg ikke. Å
finne en balanse der er endrøm.“

„Jeg vet ikke om jeg tror, men jeg håper at det kommer noen
som er tøffe nok til å dundre gjennom at det her skal bli et
grønt sted. Vi har en unik mulighet, vi er litt i vår egen boble,
vi skal være et foregangsted. Det å kunne ha et skikkelig,
ordentlig prosjekt på det og se hva skjer da. Man kunne
virkelig dundre på og tørre, fordi det handler omdet.“



Trafikk, sikkerhet, lekeplasser

Gjennomgående tema i diskusjonen

Takk til alle deltakere! +
R E T T
P L A S S
R E T T
F O R M
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Opprydding avbyen

Felles drivhus

Mindre biltrafikk
- mer fortau og sykkelstier

Svømmebrygge

Et sted fornorskundervisning

Utendørs treningsplasser
/ lekeplasser for voksne

Mer bruksvennligskøytebane

Offentlige sitteplasser  
(platting & benker i le)

Mer informasjon om tilgjenglige hytter og  
turmål, også på engelsk

Offentlige utendørsmøteplasser

Skuterverksted

Åpen og lett tilgjengelighytte

Turdestinasjoner & gapahuker i naturen

Flere adkomster til  
Elvepromenaden

Bedre forbindelse med Skjæringa

Innendørs fellesarealer  
(i boligkompleksene)

Bedre kommunikasjon

Tidligere åpningstider for kafeer

Flere grillplasser med  
toaletter og søppelsortering

Offentlig toaletter

Søppelkasser

Belysning i sentrum

Organisert skutertrafikk
og skutertraseer

Utlån av turutstyr

Pynte mer på byen
- mer farger

Døgnåpne steder

MER ENN PÅ KARTET:

Skilting

Samlingslokale, verkseteder &  
utstillingsareal for fastboende

ØNSKEDE TILTAK



• Koblingen mellom det fysiske og det sosiale
• Byen oppfattet som sammensatt av forskjellige grupper
• Det fysiske spiller en rolle for sosial integrasjon
• Også beboere med kort botid og sesongarbeidere har meninger og ideer om 

byen!

• Felles behov på tvers av gruppene 
• Felles, offentlige møteplasser både innendørs og utendørs
• Broa til Skjæringa
• Mangel på fortau

• Alles trivsel avhenger av alles trivsel!

Noen funn… 



Fokusgrupper med bruk av kart

• Velfungerende metode, kan brukes igjen
• Rikt datamateriale – mulig å velge en vinkling og drøfte funnene etter 

behov



Solfest 2021 
Offentlig utstilling

Lokalsamfunnsplan 
Byutvikling og medvirkning

?


