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Med sans for sted Marit Aure Hent PDF Forlaget skriver: Steder påvirker samfunnsutviklingen, og omvendt -
samfunnsutviklingen påvirker steder. For å forstå dette samspillet og bidra til en demokratisk og bærekraftig
utvikling av byer og bygder, trenger vi stedsteori. Den økende interessen for sted handler om at vi har erkjent
at steder har stor betydning for mennesker og samfunn. Vi trenger konstruktive perspektiver og teorier for å
undersøke tema som f.eks. stedstilknytning og stedsidentitet, stedsattraktivitet, stedsutvikling, makt og
forholdet mellom det lokale og det globale. Ikke minst trenger vi å forstå hvordan steder endres. I denne

vitenskapelige antologien presenterer forfatterne nyere stedsteori. Med et kritisk blikk og med utgangspunkt i
egne empiriske stedsanalyser diskuterer de hva ulike teoretiske tilnærminger kan bidra med. Boka drar

veksler på stedsteori som er utviklet i blant annet samfunnsgeografi, sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk
og samfunnsplanlegging, og gir et tverrfaglig overblikk over internasjonal stedsteori, slik den anvendes i en

norsk kontekst. Boka henvender seg til alle som jobber med stedsanalyser: Studenter og forskere i
samfunnsvitenskapelige fag, fagpersoner innen planlegging og forvaltning, og andre som er opptatt av

stedlige fenomener og prosesser.
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