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Konstruktionen af en park 
Et aktør-netværks teori inspireret studie af inddragende processer i transformationerne 
af Nørrebroparken. 

Resumé af ph.d.-afhandling af Camilla Hedegaard Møller, arkitekt maa, mdl 

Procesorientering er metodeudviklingskrævende 
Arkitekter rådgiver ikke kun i forhold til den byggede arkitektur i offentlige byrumsprojekter, men også 
for at opnå særlige processuelle effekter som f.eks. at fremme demokratisk medborgerskab, lokal accept 
af projekter og løft af hele bykvarterer. Procesdesign er kort sagt blevet en arkitektfaglig ydelse, og 
processerne anvendes som løftestang for at opnå resultater, der ligger udenfor det traditionelt 
arkitektoniske. Da arkitekturen som resultat kan være sekundær, bygger undersøgelsen på antagelsen 
om, at det udbredte credo om borgerinddragelse er metodeudviklingskrævende for arkitekter. 
Afhandlingen spørger, hvordan arkitekter konkret arbejder med inddragelse? Dertil rejses spørgsmål 
om, hvad termen borgerinddragelse dækker over empirisk, og på hvilke måder arkitektur og arkitekter 
instrumentaliseres som led i større dagsordener? Spændingsfeltet mellem ønsker om demokratisk 
dialog, lægmands deltagelse, arkitektfaglige praksisser udgør problemfeltet. 

Et aktør-netværks teori inspireret casestudie 
Forskningsmetodisk er undersøgelsen et kvalitativt casestudie af transformationen af Nørrebroparken i 
København (2001-2007) i regi af den borgerinddragende byfornyelsesmodel kvarterløft. 
Forskningsprojektet har afsæt i erfaringer fra praksis og er trinvist blevet stadig mere teoretisk 
forankret, hvilket afspejles i afhandlingens opbygning. Casen er longitudinal, idet der relateres til et 
kortere historisk studie af parkens anlæggelse i 1930´erne og af transformationer af parken efter dens 
åbning i 2007. Teoretisk og metodisk er undersøgelsen inspireret af aktør-netværks teori (ANT) og 
tilgangens aktuelle udvikling indenfor arkitekturfeltet. Det videnskabsteoretiske perspektiv er således 
konstruktivistisk og såkaldt ikke-humane aktører samt materiel agens tillægges særlig opmærksomhed. 

Afhandlingens bidrag 
Afhandlingen søger at bidrage med en videnskabelig og empirisk udforskning af planlægnings- og 
designprocessen omkring transformationen af Nørrebroparken. Den indskriver sig således i feltet 
professionsforskning og forskning i arkitekters praksis og arkitekturkonkurrencer. Afhandlingen 
redegør for de mange oversættelser som Ny Nørrebropark gennemgår, og hvordan skiftende 
aktørnetværk påvirker og ændrer projektet. Det vises empirisk, hvordan termen borgerinddragelse 
dækker over grader og blandingsformer mellem borgerinddragelse og borgerekskludering. Der påvises 
dilemmaer mellem ønsket om borgerinddragelse og muligheden for at fremme arkitektonisk kvalitet, 
ligesom henholdsvis borgere og arkitekter synes optaget af vidt forskellige dimensioner af park-
projektet. Redegørelsen viser, hvordan designet af processen har arkitektoniske konsekvenser uden at 
være direkte determinerende. Dertil afprøves og diskuteres ANT som forskningsmetodisk tilgang og 
teoridannelse i arkitekturfeltet med særligt fokus på forståelsen af konstruktionen af 
arkitekturprojekter. 
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