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Fra taket av den internasjonale fl yplassen i hovedstaden 
Pyongyang ønsker portrettet av Den evige presidenten 
besøkende velkommen. Bærbare pc-er og mobiltelefoner 
som ikke har blitt lagt igjen i Beijing, blir konfi skert. 
 Velkommen til år 98. I en av kommunismens 
siste utposter er det 98 år siden Kim Il Sung ble født, og 
fødselsåret hans, 1912, blir regnet som år 1 i den nord-
koreanske kalenderen. Etter hans død i 1994 har sønnen, 
Kim Jong Il, vært statsoverhode i verdens historiens 
eneste kommunistiske dynasti, under sitt embete som 
formann i Forsvarskommisjonen. Hans avdøde far er 
fortsatt president.  
 Far og sønn Kim har, siden opprettelsen av 
Den demokratiske folkerepublikken Korea, skapt et av 
verdens mest egenartede samfunn. 

Forbudt kommunikasjon
Kim-dynastiets Nord-Korea er verdens mest lukkede 
land, og dets hemmeligheter strengt bevoktet. Vi blir 
behørig passet på av representanter for det statlige 
reiseselskapet, som kjører et hektisk, tettpakket program. 
Kun på hotellet, som ligger på en liten øy midt i elven 
som renner gjennom Pyongyang, er det bevegelsesfrihet. 
All annen aktivitet skal forekomme under kontinuerlig 
tilsyn. På hotellet fi nnes derfor alle nødvendige fasiliteter 
og aktiviteter for å stagge enhver turists grenseløse 
nys  gjerrighet for hva som fi nnes bak fasaden i denne 
nærmest hermetisk lukkede staten på den koreanske 
halvøy: Bowling, biljard, badebasseng, pingpongbord, 
golfbane, kabel-TV, samt en roterende restaurant i 
toppen på den 48etasjers høye bygningen.  
 Etter en liten avledningsmanøver gjennom 
fairwayen på den ni hull lange golfbanen er vi derimot på 
vei over brua som forbinder øya med byen. En gruppe 
unger i skoleuniform bukker fi nt idet de marsjerer forbi 
på en lang rekke. Forfjamsede syklister passerer på vei 
til jobb. De fl este vinker opprømt - andre skuler mer 
usikkert over skjortekragene. En gammel kone ser 
forskrekket på oss når vi står utenfor boden hennes og 
ber om å få kjøpe litt vann. Overrasket og brydd 
gjemmer hun det rynkete ansiktet sitt bak luken som hun 

stenger resolutt. Kommunikasjon med lokalbefolkningen 
er forbudt.  
 Da vi kommer tilbake til hotellet, er det fullt 

TURIST I NORD-KOREA 

Av Christer Berg Carlsen, masterstudent 
samfunnsgeografi , og Øystein Johan 
Kleiven, masterstudent kinastudier

oppstyr. Vi vet ikke 
at vi har blitt forfulgt.  
Kameraer sjekkes, og 
bilder slettes. Guidene 
er opprørt.  Visste vi 
ikke at vi ikke måtte 
forlate øya? 
 Dagen etter, 
da vi morgentrøtte men punktlig stiller i foajeen, møtes 
vi av en ny guide. Den forrige guiden er sykemeldt på 
grunn av hodeverk og familiære anliggende. 

“Kameraer sjekkes, og bilder 
slettes. Guidene er opprørt.  
Visste vi ikke at vi ikke måtte 
forlate øya?”

Juche-tårnet. Legg merke til hvordan  kommunismens 
hammer og sigd suppleres med pensel.

«Hold meg borte fra den visdom som ikke gråter, 
fi losofi  som ikke ler, og storhet som ikke bukker for 
barn», sa den libanesiske poeten Khalil Gibran. I 
Nord-Korea ler ingen av fi losofi en til sin store leder. 
Kim Il Sungs visdom bringer ærefryktige tårer i 
øynene til sitt folk, og hver dag bukker barna for 
hans storhet.

Christer og Øystein på tur i Nord-Korea
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Verdens største fangeleir
Nord-Korea er et av verdens fattigste og mest isolerte 
land. Økonomien har ligget i grus siden midten av 
90-tallet, og ifølge Amnesty International er det opptil 
200.000 politiske fanger i landet. Majoriteten av disse 
fangene holdes i fangeleire i landets nordlige fjell-
områder. Tidligere fangevokter, Ahn Myong Chol 
forteller om tilstandene i leirene: «I Auschwitz 
spesialiserte man seg på å drepe raskt og effektivt. I våre 
konsentrasjonsleirer drepes det sakte». 
 Han ble fortalt av sine overordnede at fangene 
var illojale, politiske dissidenter og kunne avrettes hvis 
de prøvde å flykte. Selv måtte Ahn flykte til Kina etter at 
foreldrene hans ble anklaget for landsforræderi, hvorpå 
både faren og broren ble drept. Kollektiv straff  for 
politiske forbrytelser er vanlig i Nord-Korea. Human 
Rights Watch skriver i sin rapport fra juli i år at hele 
familier til angivelig illojale borgere ofte blir arrestert og 
sendt til arbeidsleire. Heller ikke barna skånes. 
 Myndighetene fortsetter også å nekte sine 
borgere retten til å dra ut av landet.  Dette er ansett som 
forræderi, og blir ofte straffet med tvangsarbeid eller 
fengselsopphold, og i noen ekstreme tilfeller med døden, 
slår rapporten fast.   
 Noen klarer likevel å flykte. De som ikke blir 

skutt av grensevakter mens de prøver å krysse Duman-
elven over til Kina, står i fare for å bli sendt tilbake 
av kinesiske myndigheter, som ikke anerkjenner nord-
koreanere som flyktninger.  Amnesty International 
skriver i sin rapport fra 2008 at hundrevis av nord-
koreanske flyktninger blir deportert hver måned, og at 
rundt 50.000 lever i skjul i Kina, i konstant frykt for å bli 
tvangsreturnert. De heldigste klarer å komme seg til en 
sørkoreansk ambassade i et tredje land. Sør-Korea 
anerkjenner alle nordkoreanere som folk av samme nas-
jon, og gir statsborgerskap til alle som søker. 
 Likevel, de fleste nordkoreanere synes å være 
lojale mot sine ledere.  
– Kim Jong Ils popularitet blant befolkningen er 
ubestridelig, sier Han Park som er Korea-ekspert ved 
universitetet i Georgia, USA.  

Kollektivet før individet 
– Nord-Korea er annerledes fra totalitære, sosialistiske 
regimer. Dets Juche-filosofi er hovedsakelig basert på en 
deterministisk spirituell doktrine, fremfor en marxistisk-
leninistisk, sier Park. 
 – Denne ideologien kombinerer den 
tradisjonelle kulturen, som er basert på konfusianismen, 

Arirang-oppvisning i Pyongyang. Til sammenligning hadde Beijing-OL´s åpningsseremoni 15.000 
deltagende - her er det 100.000. Her kunne vi ta så mange bilder vi ville, det var nesten påbudt.
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med moderne, sosialistisk politisk tenkning. Konfusian-
ismen vektlegger sterke familiære bånd, og staten blir sett 
på som en utvidet del av familien. Nordkoreanerne ser 
på sin leder som sin Far. De støtter lederskapet fordi de 
er folkets foreldre. Og ingen velger sine egne foreldre.
 – Regimet er mer enn aktivt når det gjelder å 
«skolere» befolkningen, understreker Geir Helgesen som 
er seniorforsker ved Nordisk Institutt for Asiastudier. 
Om Nord-Korea pleier man å si at denne oppdragelse 
pågår fra morgen til kveld, fra vugge til grav. I et isolert 
samfunn er det ikke tvil om at dette virker. Derfor finnes 
det ikke en organisert opposisjon.
 Men det finnes tilsynelatende en organisert 
opinion.  Som turist i Nord-Korea er massemønstringen 
på Arirangfestivalen en skjellsettende opplevelse. Dette 
er en overveldende stadionoppvisning i surrealisme, 
nasjonalpropaganda og perfeksjonistisk koreografi – alt 
utført av omkring 100.000 mennesker, hovedsakelig 
barn. Tribunen vis-à-vis publikum besettes av barn med 
flere ulike fargede pappark, som i perfekt synkroni og 
bastant takt skifter de mosaiske motivene, slik at man 
geleides gjennom en nesten to timer lang illustrativ 
beretning om Nord-Koreas stolte og uavhengige historie. 
På selve banen foregår det imponerende marsjering, 
dansing, strikkhopping, menneskelige kanonkuler og 
halsbrekkende stunts med trehjulinger. I Nord-Korea 
heter det tydeligvis ”More is more”, når nasjonalfølelsen 
skal dyrkes og demonstreres.  

Det hendte i de dager… 
Kim Il Sung var militærkommandant i det japansk-
okkuperte Korea. I en militærleir ved foten av det 
hellige fjellet Paektu, ble den kommende leder født.  En 
dobbel regnbue viste seg, og en ny stjerne dukket opp 
på himmelen. Slik gikk det til da Kim Jong Il, Den kjære 
leder, kom til verden. I hvert fall hvis vi skal tro nordko-
reanske skolebøker.  
 Levningene av Kim Il Sung oppbevares i et 
mausoleum i Pyongyang. Med sin majestetiske utforming 
framstår Kumsusan Memorial Palace som et Nord-
Koreas Versailles. Sikkerhetstiltakene er formidable. 
Besøkende stilles puljevis på en lang rekke før man trans-
porteres om lag 400 hundre meter langs et samlebånd 
bestående av væpnede vakter, kroppsvisitering, metall-
detektorer, skorensemaskin, og et kammer med vindtur-
biner som fjerner selv den minste truende partikkel. Vi 
ledes så gjennom et siste rom, hvor man gjennom en 
liten høyttaler i øret får den siste stemningsbærende tale. 
Med teatralsk dramaturgi omtales Den store leder som 
hele menneskehetens sol, som så storhjertet skjenket 
oss en ideologi hvor menneskene selv er gjort til guder. 
Midt inne i mausoleet ligger en balsamert og sminket 
Kim Il Sung iført sort dress og et kongelig rødt klede. 
Gråtkvalte tilhørere sirkulerer systematisk rundt glass-
monteren hans mens de stopper opp på hver side og 
bukker ærbødig for sin store leder.
 – Personkulten er ikke en tradisjonell religion, 

Nordkoreansk general ved den koreanske demilitariserte sone mellom Sør og Nord
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men den erstatter på sett og vis religiøs aktivitet, sier 
Helgesen. 

Militæret først – mat etterpå
Matkrisen på midten og slutten av 90-tallet opprørte 
en hel verden, og det er estimert at opptil én million 
mennesker sultet i hjel. Nå er en ny matkrise i emning.  
«Seks millioner nordkoreanere står i fare for å bli 
rammet av prekær matmangel», uttalte Jean-Pierre de 
Margerie fra Verdens Matvareprogram i fjor. Grunnet 
flom i august 2007 og flere dårlige avlinger kombinert 
med økende priser på basale matvarer som ris og mais, 
er matsituasjonen i landet den mest prekære siden 
katastrofen på 90-tallet.  
 Kommunismens fall og Sovjetunionens kollaps 
i 1991 førte til en radikal nedgang i økonomisk støtte 
til Nord-Korea og en ytterligere isolasjon av landet.  
Til tross for dette sverger Kim Jong Il til farens Juche-
ideologi om total uavhengighet – politisk, økonomisk og 
militært. 
 Som et tillegg til statsideologien Juche, har Kim 
Jong Il innført sin egen Songun-doktrine: Militæret først. 
Dette innebærer at militæret, det 5. største i verden, har 
førsteprioritet når nasjonale ressurser skal fordeles.  Det 
er estimert at militærets andel av BNP er opp mot 25 
prosent.  Det samme tallet for verdens ledende militær-
makt, USA, er cirka 4 prosent og for Norges del om lag 
1.6 prosent.

bekreftet at amerikanerne også anser en militær «løsning» 
på Korea-problemet som en mulighet.  
 I 2003 startet sekspartssamtalene mellom 
Nord- og Sør-Korea, Kina Russland, Japan og USA, 
hvor formålet var en avvikling av nordkoreanernes 
atomprogram.
 – Hovedårsaken til at regimet besluttet å utvikle 
atomvåpen, er at de er klar over at de militært ikke kan 
hamle opp med USA, og for et lite og fattig land med 

“Våre to guider er de to 
eneste nordkoreanerne vi 
får lov til å snakke med.”

Atompolitikk
Nord-Korea er fortsatt 
et land i krig.  Korea-
krigen fra 1950 til 
1953 endte ikke i en 
fredsavtale, men i en 

våpenhvile. 49 år senere, i 2002, lanserer George W. 
Bush begrepet «ondskapens akse» hvor han håndgripelig 
plasserer Nord-Korea, Iran og Irak. Etter amerikanernes 
invasjon av Irak mener Pyongyang at de har fått 

en viss teknolo-
gisk kapasitet 
er dette kanskje 
den enkleste og 
billigste forsikring 
i en fiendtlig 
verden, sier Geir 
Helgesen.

“Vi er på vei til verdens de-
sidert tyngst bevoktede grense 
– en grense mellom Nord og 
Sør, mellom Øst og Vest. “

 Videre sier han at forhandlingene med USA 
og de andre landene i sekspartsforhandlingene, fører 
til en fredsavtale og løfter om å assistere Nord-Koreas 
økonomiske utvikling, så er det ingen grunn til at Nord-
Korea skulle ønske å forbli en atommakt.   

– Lengter etter en gjenforening 
– Vi er ett folk. Alle koreanere er barn av samme kultur 
og historie, snakker samme språk og har samme blod. 
Det vi trenger, er gjenforening! slår guiden vår fast. 
Han heter Kim og er en av to statsutnevnte guider som 
følger oss.  De forteller oss hva vi kan ta bilde av, og tar 
vi bilde av noe annet, påser de at bildet blir slettet fra 
minnebrikken. Det kan være vanskelig å vite hva en ikke 
kan ta bilde av. Bildet av en gammel dame ble slettet. Det 
samme ble bildet av noen gatefeiere. Våre to guider er de 
to eneste nordkoreanerne vi får lov til å snakke med. 
 Kim fortsetter sin lille historietime bak 
mikrofonen i bussen. 
 – Vet dere hvorfor vi koreanere ikke kan bo 
sammen i ett land, fortsetter han og lar spørsmålet henge 
i luften. 

Vi fikk ikke lov til å ta bilde av militært personell...

– På grunn av imperialistene i USA!
 Utenfor bussvinduene er markene grønne. 
Noen bønder sitter på huk og arbeider i risåkrene, 
og kvinner vasker klær i elvene og bekkene mens 
barna leker i vannet. Noen grusveier skjærer 
gjennom de skogkledde åsene, og rismarkene ligger 
som irrgrønne tepper i det bølgende landskapet. 
En og annen landsby, fylt med små gråhvite hus, 
bryter med de grønne omgivelsene. Vi er på vei 
til verdens desidert tyngst bevoktede grense – en 
grense mellom Nord og Sør, mellom Øst og Vest.  
Som en 250 kilometer lang levning fra den kalde 
krigen skjærer demarkasjonslinjen tvers gjennom 
den koreanske halvøy og deler en nasjon og et 
folk i to. Ti millioner mennesker på begge sider 
av grensen tilhører såkalte separerte familier 
– familier som har blitt delt mellom nord og sør. I 
august meddelte Pyongyang at det vil åpnes for økt 
turisme, blant annet ved en lettere grensekontroll 
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besatt av en ideologi – sanksjons ideologien. Men den 
har aldri fungert, verken mot Cuba, Irak, Afghanistan 
eller Iran». Etter at Barack Obama tok over i det Hvite 
hus er  imidlertid den diplomatiske tonen mellom Nord-
 Korea og USA for øyeblikket mer  harmonisk enn under 
George Bush Jr. sitt hegemoni.  
 Amerikanerne har helt siden Korea-krigen 
spilt en svært sentral rolle på den koreanske halvøy og 
har fortsatt ca. 28.000 soldater i Sør-Korea.  På begge 
sider av demarkasjonslinjen fulgte folk med på det 
 amerikanske presidentvalget, da de visste at det vil få 
konsekvenser for den koreanske halvøys framtid. 
 Den tidligere fredsprisvinneren Kim Dae Jong 
uttalte før valget, under sitt besøk i Stavanger, at «Obama 
har sagt at han vil ha direkte samtaler med Nord  Korea, 
og det er et synspunkt jeg deler fullt ut med han. Det 
er i tråd med min solskinnspolitikk.» Nå har også 
nord koreanske myndigheter ytret et ønske om direkte 
samtaler med amerikanerne.

Atomtrussel versus menneskerettigheter
Verdens innblikk i Nord-Korea er sterkt begrenset, og 
usikkerheten rundt deres agenda stor. Mens hele den 
vestlige verden bekymrer seg for landets atom program, 
er det smertelig lite fokus på hvordan dets folk er 
 offer for en situasjon og et regime som anser dem som 
rettsløse brikker i et system uten plass til menneske-
rettigheter.
 Nord-Korea er et land i krig, og dets  befolkning 
fortsetter sin egen kamp for anstendige levevilkår. Her 
gråter man fremdeles over sin døde leder, en leder 
hvis fi losofi  har skapt verdens mest hemmelighetsfulle 
stat. Mens vi bekymrer oss for landets atomprogram, 
 fortsetter Nord-Koreas barn å bukke for et regime som 
holder dem innesperret i verdens største fangeleir. 

Lesesal på Nasjonalbiblioteket, med det obligatoriske far&sønn-bildet

Revidert utgave av artikkel, tidligere publisert i Ny Tid 
den 19.sept. 2008

for sør koreanere. Denne 
liberaliserte holdningen ble 
underbygget ved at familie-
gjenforeninger ble avholdt 
for første gang på to år.  
 – Nordkoreanerne 
lengter etter en gjenforening 
med Sør, sier Kim. 
 – Vi trenger ikke 
innblanding fra USA, Kina 
og Russland.  Vi må klare 
å se bort fra forskjeller i 
politiske system, og etablere 
en stat på grunnlag av våre 
kulturelle og historiske 
 røtter.
 Nord-Korea har 
foreslått å opprette en 
koreansk føderasjon siden 
60-tallet, der Korea ville 
vært ett land, men med to 
systemer – kapitalisme i sør 
og kommunisme i nord. 
Amerikanerne har hele tiden 
vært imot denne løsningen 
og vil bare se gjenforen-
ing under et kapitalistisk 
system. «Nykonservative 
 amerikanere vil ikke ha fred 
i denne regionen», uttalte 
tidligere fredsprisvinner og 
president i Sør-Korea Kim 
Dae Jong etter at Bush-
 administrasjonen tok over 
det Hvite hus. 
 Han sa videre 
at «de er dogmatikere og 
vil ha regimeskifte. De er 
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Tett på en bachelor student
Livet på samfunnsgeografi :

-Jeg prøver å reise så mye som mulig 
egentlig, det å oppleve nye steder og  kulturer 
er givende og spennende. Alexandra  Devik 
tenker at hvis det er en ting samfunnsgeografi -
studentene har til felles, så er det reiselysten.

Andreårsstudenten er tullet godt inn i et blått 
strikkaskjerf, drikker dagens kaffe på Trygve, og er 
klar til å snakke om studiehverdagen på samfunns-
geografi . – Vi har et unikt studentmiljø på dette 
programmet. Det er ikke så mange studenter, 
og folk blir kjent på tvers av kullene. Det er og 
god kontakt mellom studentene og de ansatte på 
instituttet, smiler hun.
 Selv mener hun at det var litt tilfeldig 
at hun begynte å studere samfunnsgeografi , og 
kjente, i likhet med mange andre, ikke til faget 
før hun kom over en brosjyre fra UIO. Teksten i 
”blekka” appellerte imidlertid nok til at hun søkte, 
men etter første semester  tok hun permisjon for 
å reise jorda rundt.  - Som fersk student rett fra 
videregående fi kk jeg ikke helt taket på studi-
ene i starten, det er en kunst å lære å studere og 
omstille seg til en studiehverdag på et universitet, 
forklarer hun. Pausen kom godt med, og etter å 
ha besøkt fl ere land i Asia, Australia og USA re-
turnerte Alexandra til Norge og Blindern. Denne 
gangen noen samfunns geografi ske  erfaringer 
rikere, og mer motivert for studier enn noen gang. 

-Det henger nok litt sammen at jeg liker å reise 
og studerer samfunnsgeografi . Vi er mange 
 forskjellige folk på programmet, men jeg har et 
 inntrykk av at de fl este er nysgjerrige og reise-
lystne, at fascinasjonen ved andre kulturer og 
steder er en fellesnevner. Mange av vennene mine 
på programmet har vært på lignende turer, jobbet 
eller studert i utlandet før de begynte med samfunns-
geografi . Selv skal hun til Cape Town på ferie i jula, før 
det forhåpentligvis blir et feltarbeidopphold i India 
gjennom SUM til våren, og utveksling til Washington 
neste høst.

Praktisk tilnærming 
På Blindern møter man mange likesinnede, og det 
kan være lett å havne i en ”boble” hvor man mister 

Av Maria Stokke, 
bachelorstudent samfunnsgeografi 

Gøy med geo: Alexandra Devik trives kjempegodt på samfunns-
geografi , både fagmessig og sosialt. Hun har også tro på at det vil 
bli jobb å få etter endt utdanning.

 kontakten det virkelige liv utenfor lesesal, kantine 
og student pub. Alexandra mener det derfor er lurt å 
 engasjere seg i ulike aktiviteter. – Jeg tror det er kjempe-
viktig og relevant for oss å være aktive i en organisasjon 
eller forening. Verden består jo ikke bare av diskurser, 
det er også viktig med en praktisk tilnærming til det vi 
studerer. Mange av oss skal jobbe for NGOer, i FN 
systemet og lignende i fremtida, så det er positivt å få litt 
kjennskap til hvordan  arbeidet foregår med en gang. Som 
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Tett på en bachelor student
Dette er første semesteret på 
programmet, så har jeg ikke tenkt 
så mye på det enda, men jeg har 
sett at de har mange spennende 
fag i Sverige innen kulturgeografi . 
Det virket veldig interessant, og 
kunne kanskje vært et alternativ. 

 3 kjappe:
Kunne du tenkt deg en annen spesialisering enn by eller 
utviklingsgeografi  i bachelorgraden?

Jeg synes ordningen er grei som 
den er. Vi har mange muligheter 
til å fokusere på det vi synes 
er interessant innen utviklings 
og bygeografi , jeg mener de 
 retningene favner det viktigste 
innenfor faget. Det er dessuten 
lettere å velge fag når vi har færre 
valgmuligheter, synes jeg da.

Jeg savnet mer økonomisk 
geografi  på bachelornivå, mange 
tar sitt første økonomifag først 
på master. Dersom det hadde 
 eksistert en spesialisering i 
 økonomi på bachelornivå ville 
jeg valgt det. Et større fokus på 
økonomi kunne dessuten vært en 
strategi for å synliggjøre samfunns-
geografer i media, og kanskje fl ere 
samfunnsøkonomistudenter ville 
valgt å ha samfunnsgeografi  som 
40-gruppe.

Emilie Bue (24): 
Førsteårsstudent på bachelor i 
samfunnsgeografi 

Peter Havgar (21): 
Andreårstudent på 
samfunnsgeografi 

Stig Arne Lerkerød (25):
Masterstudent på
samfunnsgeografi 

nyvervet medlem i Spire skal  Alexandra 
 tilegne seg  organisatorisk lærdom og 
 erfaring  fremover.  Det er heller ikke 
tilfeldig at hun selv skal til University of  
Washington neste høst. Utvekslingsavtalen 
er lagt opp slik at man har tre  dager med 
undervisning, og to dager praksis i en 
 organisasjon i uken, altså  tilsynelatende 
midt i blinken for en vordende samfunns-
geograf. 

Mange muligheter
Hva fremtidsplaner angår, holder  Alexandra 
mulighetene åpne.- Jeg tar sannsynligvis 
mastergrad, men jeg vet ikke hva jeg 
vil  jobbe med etterpå, det er så mange 
muligheter. Det faktum at hun ikke sitter 
igjen med en konkret yrkestittel etter endt 
utdanning anser hun som positivt. – Jeg 
bekymrer meg ikke i forhold til arbeidslivet, 
foreløpig koser jeg meg skikkelig med 
å studere viktige og aktuelle fag. Jeg har 
ikke et  konkret mål i forhold til hva jeg vil 
jobbe med, men det er jo også positivt, 
for da snevrer jeg meg ikke inn og holder 
mulighetene åpne. Jeg har tid og høve til 
å fi nne noe som passer for meg, smiler 
hun og myser mot sola. Alexandra har 
valgt å fordype seg i utviklingsgeografi  
fordi hun er opptatt av nord/sør spørsmål 
og miljø, og det å se disse temaene i et 
globalt perspektiv.  - Det er spennende å 
studere sted og kontekst på ulike nivåer, å 
kunne observere noe lokalt men samtidig 
kunne se det i en større sammenheng er 
kjempeviktig i dag, alt henger jo sammen! 
 Alexandra snakker fort og gestikulerer 
engasjert. – Man må ha et internasjonalt 
fokus når man studerer samfunnet, det er 
så mye som er med på å forme det som 
skjer i verden. Bare se på hvordan mengden 
av ulike handels avtaler, transnasjonale 
selskaper, organisasjoner, ulike interesser 
og  kulturer styrer samfunnsutviklingen på 
en svært kompleks måte. Det er jo denne 
 kompleksiteten vi skal prøve å forstå 
mer av, avslutter hun, og det er tydelig at 
hun tenker i samfunnsgeografi ske baner 
 allerede.
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Dette semesteret er tre av våre mest  entusiastiske 
utviklingsgeografer på utveksling i Ghana. Reise-
lystne samfunnsgeografer som vi er, så kunne vi 
ikke la denne sjansen til å besøke og  oppdage et 
nytt land gå fra oss. Samtidig virket det veldig 
spennende å besøke en helt annen student-
tilværelese enn vår egen. Her er noen av våre 
erfaringer. 

I Ghana er det meste annerledes enn vårt gode gamle 
Norge. Blant annet har landet bare vært selvstendig 
siden 1957. Dette er imidlertid ingen artikkel om landets 
(frigjørings-)historie, men heller en artikkel basert på 
våre betraktninger om det å være student i dette fredlige, 
men dog litt kaotiske afrikanske landet. Vi har fulgt våre 
samfunnsgeografi ske venner i en ukes tid og vil prøve 
å formidle litt av deres hverdag og vår oppfatning av 
hvordan livet som utvekslingsstudenter ved  Universitetet 
i Ghana er. Det blir riktignok ikke helt autentisk siden vi 
var på besøk og de da unnet seg litt  ekstra ferie, men vi 
er alle enige om at studentlivet i Ghana ikke akkurat er 
hektisk og altoppslukende. 
 Ordet “campus” har fått en helt annen dimen-
sjon etter å ha vært i Legon, lokasjonen for University 
of  Ghana, som ligger rett utenfor hovedstaden, Accra. 
Det er ikke akkurat en campus etter en norsk målestokk, 
det er mer som et lite tettsted. Det tar godt og vel en 
halv time å gå fra den ene enden av campus til den andre 
og akkurat det samme med taxi, om du er (u)heldig. 
De internasjonale studentene bor på et felles hostel og 
der er det studenter fra fl ere nasjoner, nordmenn er 
en av de største gruppene. Overlegen størst er likevel 
 amerikanerne og de norske studentene synes de skaper et 
større kultursjokk enn de øvrige ghanesiske omgivelsene.
 Det ghanesiske livet og studietilværelsen er lett 
å like, særlig om du klarer å komme over at ting tar litt 
lengre tid i Ghana (her snakker vi ikke om at tiden går, 
den kommer...). Det at en avtale eller et arrangement 
er fastlagt til et klokkeslett kan for eksempel ikke sies å 
være mer enn, på det beste, rettledende. Ghanesere er 
etter vår erfaring et ganske avslappet folk, sett bort fra et 
par impulsive utbrudd nå og da ( som forekommer særlig 
blant taxisjåfører, og vi satt på med mange. Den eneste 
nordmannen de forresten har hørt om er John Carew, 

eller ”John Carrarrah” som de kaller han”.)
 Det at ting tar lengre tid er nødvendigvis ikke 
en dårlig ting. Jentene har for eksempel etter 2 måneder 
fremdeles en følelse av at de så vidt er i gang med 
 semesteret. De har ennå ikke begynt å lese pensum, 
sett bort fra et par sporadiske forsøk i forbindelse med 
innleveringer, som heller ikke krever hele fritiden din før 
leveringsfristen. Det holder lenge å begynne en dag eller 
to før den skal leveres, med en innsatsstyrke på medium 

Ganske Ghanesisk
 -betraktninger rundt det å være utvekslingsstudent i Ghana

Av Ingvild R. Muri og Silje S. Hammershaug, 
bachelorstudenter samfunnsgeografi 

Hovedinngangen til geografi sk institutt på Univeristy of Ghana.
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minus. Nå må dere ikke tro at disse jentene har blitt 
slappe av det fine været og den bedagelige ghanesiske 
innstillingen. Det er ingen av de andre internasjonale 
geografistudentene som har begynt heller og muligens 

velkomst med sanger og regler, engelskgloser og varme, 
men nysgjerrige smil. Entusiastiske lærere og ivrige 
barn gav oss tårer i øynene. Det var ikke alle barna som 
hadde råd til å kjøpe stoff  til skoleuniformen engang. 
Vi ble også fortalt at flere av barna ikke hadde betalt 

“Luksus som taxi og til 
tider varmtvann i springen 
var noe vi fort skjønte å 
sette pris på.”

tankevekkende fordi det skal så lite penger til, i norsk 
forstand, for at et lite barn skal lære å lese og skrive. 
Arbeidet som blir gjort der nede, basert på midler fra 
Utdanningshjelpen og faddere i Norge, er uvurderlig og 
vi fikk virkelig sett hvor viktig arbeidet deres er. Det var 
ikke bare lett å dra derfra og vi fikk alle kjenne på lysten 
og tanken på å “ta” med oss noen av barna hjem.
 De norske studentenes ukedager (bortsett fra 
fredager selvfølgelig) ble fylt opp av forelesninger og 
akademiske gruppemøter. Noe som førte til at vi to 
kunne være litt ordentlige turister og oppleve og utforske 
Ghana på egenhånd. Accra har dessverre ikke så mye 
opplagte turistaktiviteter å by på, men den ghanesiske 
hverdagen er jo en attraksjon i seg selv. Apropos 
attraksjon, så hadde nok vi som to hvite norske jenter 
vel så høy attraksjonsfaktor å tilby som Accra. Over-
alt hvor vi gikk (bortsett fra på Campus, som var en 
befriende oase fra det hektiske hverdagslivet i Accra) 
hørte vi “obruni” som (ironisk nok) betyr “hviting”. Det 
kunne bli litt slitsomt i lengden, men etter hvert ganske 
forstålig. Det er ikke hver dag en ser hvite personer i 
Accra og omegn og det tok ikke mange dager før vi tok 
oss selv i å stirre på alle hvite som vi møtte på vår vei. 
Det er i Ghana en egen hilsekultur mellom de hvite.
 I Ghana er det billig å leve som nordmann. Vi 
tok taxi overalt og en tur kostet sjelden mer enn 20 kr 
og det går fint an å spise seg mett for en 50-lapp totalt 
for hele dagen. Luksus som taxi og til tider varmtvann 
i springen var noe vi fort skjønte å sette pris på. På 
jentenes hostel er varmtvann en fjern luksus og i en 
lengre periode var de uten vann overhodet, noe som blir 
ganske ulekkert, da det alltid er noen av studentene som 
er dårlige…
 Jentene var derfor preget av misunnelse da 
vi flottet oss med å bo på et sted med varmtvann og 
aircondition, for 50 kr natten, inkludert frokost. Luksus-
hotell spanderte vi på oss den siste helgen; noe som 
virkelig får en til å innse hvor heldige vi er som er født i 
Norge. Lærerne på Youth Hope får 75 Cedis i måneden, 
noe som tilsvarer 300 norske kroner. En kan tenke seg 
at 300 kr rekker til mye i Afrika, men det er begrenset 
hvor flott en kan leve for en slik månedslønn også der. 
Og der var vi som studenter, på luksushotell, til noe som 
vi anså som en billig penge. Opprinnelig kostet det 250 
dollar per natt, men vi klarte etter litt taktisk arbeid å få 
halv pris, så vi flottet oss en helg på luksushotell for 250 

skoleavgiften, men 
at styret ikke hadde 
hjerte til å fjerne 
det eneste trygge 
i barnas hverdag. 
Dette var rørende, 
men samtidig 

vil det heller aldri skje. Professorene har 
nemlig gitt klar og tydelig beskjed om at 
de må lese til eksamen om de skal få en A. 
Hvis ikke de leser så får de ikke mer enn en 
B. Kravene er ikke de største altså. 
 Dermed så kunne jentene ta seg 
en del fri, i alle fall i helgene til å være med 
besøket sitt og bedrive tiden med såkalte 
turist-ting. Ikke det at de trengte oss som 
unnskyldning. Jentene har bevisst ordnet 
studieplanen slik at det er forelesningsfri 
på fredag, sånn at de kan dra på diverse 
utflukter i helgene, både innenfor Ghanas 
grenser og utenfor til de omkringliggende 
landene. Mens vi var på besøk dro vi 
imidlertid til paradis. Nærmere bestemt 
til en beach resort i overkant av 2 timer 
utenfor Accra, hvor vi sov i bungalower på 
stranden, badet og drakk av kokosnøtter 
som falt ned fra trærne (riktignok ved hjelp 
av noen etter hvert litt pågående barn som 
var ute etter å tjene litt penger ved å selge 
disse i utgangspunktet gratis kokosnøttene 
til de rike hvite turistene, bra businessånd). 
I umiddelbar nærhet, det vil si en halvtime 
med bil ligger Kakum National park, der en 
kan gå på hengebruer opptil 40 meter over 
bakken, før et par timers tur i regnskogen. 
For utviklingsgeografene var dette helt 
fantastisk, men for den ene bygeografen 
som var med på turen kunne det bli litt i 
overkant mye naturinformasjon som det 
faktisk går an å få servert i løpet av en to 
timer lang skogstur, og asfaltabstinensen 
begynte etter hvert å melde seg. 
  Ellers så besøkte vi i løpet av 
turen alle de tre slavefortene som ligger 
langs Ghanas kyst. Det var ganske spesielt å 
høre om alt det grusomme som har foregått 
på noen av de mest idylliske stedene vi 
noen gang har sett. Ikke vanskelig å forstå 
at det er en stor og viktig del av ghanesisk 
historie. Det mest spesielle på hele turen 
var likevel besøket på en norsk-støttet pre-
school.

 Utdanningshjelpen støtter en førskole i en 
svært fattig del av Accra, et område der det å å gå på 
skole ikke er en selvfølge. Førskolen har fått navnet 
Youth Hope og jobber nettopp for å bedre fremtiden til 
barn fra fattige familier og for barn som ikke en gang har 
en familie. Vi fikk kontakt med Selassie som er med på 
driften av denne skolen og dro for å besøke prosjektet. 
I en svært falleferdig bygning fantes det tre klasse-
rom som huset barn fra 3 - 6 år. Vi fikk en fantastisk 

Hovedinngangen til geografisk institutt på Univeristy of Ghana.



12

Samfunnsgeografen

dollar, altså om lag 1500 kr til sammen.  
 Men når man først er i Afrika, så må en jo 
få med seg det autentiske Afrika også. En del av det 
forsøket var å ta de sjarmerende minibussene kalt “tro-
tro”, fremfor å bare oppleve Ghana fra et taxisete. Det 
var ikke uvanlig å få seg en venn eller to i løpet av en 
liten transportetappe. En mann fortalte ivrig om alle 
dokumentarene han hadde sett om Norge (finnes de?) 
og uttrykte klart sin fasinasjon for vårt kalde klima. Han 
mente at Norge var et svært romantisk land... “Det er 
når det er kaldt man virkelig trenger sin partner”. Hadde 
han vært 20 år yngre kunne en slik sjekkereplikk nesten 
falt i god jord.
 Ghana og særlig Accra består av svært mange 

føle seg underlegen på den sosioøkonomisk rangstige. 
Det skal sies at i mange tilfeller var selgerne som hang 
inn gjennom bilvinduene en velsignelse. Hva gjør du i en 
enorm bilkø og du holder på å tørste i hjel i 35 grader? 
Jo, du bare roper på gutten med vannflasker i armene og 
kjøper det du trenger av han. Eller når kontantkortet på 
ditt ghanesiske simkort er tomt og det begynner å nærme 
seg krisetilstander for å få tak i folk, joda du bare kjøper 
et nytt kontantkort gjennom vinduet. Utrolig smart, 
effektivt og morsomt. Du trenger ikke en gang å lette på 
rompa fra de klamme taxisetene.... Hvilken luksus?
 Vi tok oss også tid til å være med på det 
“ordentlige” studentlivet i Ghana (i den grad det i 
norske studenters øyne ble oppfattet som noe ordentlig 

mennesker som 
har som sin daglige 
jobb å reke ute i 
gatene og prøve å 
selge, og da særlig 
til hvite turister, hva 
de nå enn måtte 
finne for godt å 
selge. Is, vann, lim, 
bilder, diverse mat 
og hygieneartikler 
er bare noen få 
eksempler. Dette var 
til tider litt slitsomt 
og vi anså dette mer 
som tigging enn noe 
annet. Men i Ghana 
er det en veldig 
tydelig forskjell på 
dette. Med en gang 
en har noe å tilby, 
uansett hvor over-
priset det måtte være, 
så blir det akseptert, 
men med en gang du 
bare tigger uten noe 
å tilby ansees det som 
en ordensforstyrrelse 
og blir slått ned på. 
Ganske rart i forhold 
til Norge og alle 
tiggerne som preger 
bybildet her. Kanskje 
hadde det vært en ide 
å gi de noe å selge. 
Slik gir en men-
nesker en følelse av 
å bidra med noe, en 
mening og mulighet 
til å skape en større 
selvstendighets-
følelse, fremfor å 

Youth Hope: den norsk-støttede førskolen i Accra.
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studentliv). Tidlig en morgen tok vi taxi (!) til campus for 
å overvære en forelesning i medisinsk geografi  (i grunn 
veldig interessant, kunne godt tenkt oss et slikt fag på 
Blindern også).  
 Vi setter oss ned i et stappfullt klasserom og 
lurer på hvilken funksjon den stramme karen som stadig 
går fram og tilbake i klasserommet for å fi kse noe har. 
Vi skjønner fort hva hans oppgaver er når professoren 
brummer i døråpningen. “Forventer dere at JEG, som 
PROFESSOR har ansvar for at det tekniske i klasse-
rommet fungerer?” Det gjør man tydeligvis ikke i Ghana. 
Den stramme pliktoppfyllende karen spretter opp og 
ordner det som tydeligvis ikke var i orden. Det viser seg 
at i hvert fag, så er det opnevnt en såkalt prefekt (sånn 
som de har i Harry Potter-bøkene). Prefekten for dette 
faget styrer og ordner i sin velkledde dress og blank-
polerte sko (i Ghana pynter nemlig alle seg når de skal på 
forelesning) og etterhvert kan professoren komme inn. 
Kine, en av de norske studentene spør høfl ig om hennes 
besøk kan få lov til å overvære hans forelesning, litt 
spak etter hans litt voldsomme inntreden, men som den 
norgesvennen han er, da han faktisk tok doktorgraden 
sin i Norge (!), er vi selvfølgelig velkomne. Den først så 
strenge professoren viser seg fort og ikke være så strikt 
alikevel. En mer kaotisk og fri forelesning har vi sjelden 
sett maken til. På godt og vondt. I hans timer var det 
fritt frem for både seriøse og useriøse innspill og ikke 
minst digresjoner av en annen dimensjon. Det gjorde 

studentente engasjerte, men for oss nordmenn tok ting 
lang tid og poengene i forelsningen lot vente på seg. Det 
er visst ikke uvanlig. Det ble til og med brukt tid på å 
diskutere hvor merkelig det er at i Norge kan man gå fra 
bøkene sine på lesesalen uten å være redd for tyveri. Det 
var ubegripelig for de ghanesiske studentene og vi sendte 
noen takknemlige tanker til Blindern der vi satt. 
 Uten å virke som noen bedrevitere fra det 
utviklede Nord er det ikke å legge skjul på at 
 forelesningen ikke holdt det høyeste nivået og den to 
timer lange forelesningen (i Ghana er det ingenting som 
heter pause) kunne vært unnagjort på en halvtime for vår 
del. 
 Etter den litt for lange forelesningen for et 
par studenter i feriemodus overlot vi til de som faktisk 
skal studere der nede å fortsette  forelesningsrekken 
på egenhånd mens vi slang oss ned foran et basseng, 
en liten “tro-tro”-tur unna. Der møtte vi riktignok på 
geografene fra Trondheim. Altså så fi kk vi bekreftet den 
opp fattelsen som allerede er veletablert; uio- geografene 
er mer selvdrevne og disiplinerte. Også i ghanesisk 
 kontekst.
  Høstferien i Ghana gikk altfor fort, men igjen 
sitter to studenter, fulle av inntrykk og minner, men 
forhåpentligvis også med en ny motivasjon for dager 
på lesesalen på det litt mer hektiske, men også noe mer 
strukturerte Blindern. 

 

Ingar Brattbakk (39) skriver nå på sin avhandling om 
konsekvenser av segregasjon i Oslo. Han skal være ferdig 
i utgangen av 2010. Ingar har imidlertid ingen ukjent 
profi l i fagmiljøet. Han har hovedfag i samfunnsgeografi  
fra Trondheim og har i fl ere år jobbet som oppdrags-
forsker, senest for NIBR. Hans inngangsport til faget var 
arkitektur, men som mange av oss er enige med han i, 
synes Ingar at arkitekturfaget manglet noen interessante 
aspekter. Han har også lest sosiologi og statsvitenskap, 
men fant raskt ut at det var bygeografi  som var det store. 
Det han husker mest fra studietiden i Trondheim er 

det sosiale (student-)miljøet og aha-
 opplevelsen han fi kk når han oppdaget 
at det faktisk gikk an å studere by-
geografi ; relasjonen mellom mennesker 
og steder, han trekker også fram hvor 
deilig det er å ha en følelse av å kunne 
studere hobbyen sin. Når en imidlertid 

Ingar Brattbakk har siden Januar 2007 vært ansatt som stipen-
diat hos oss. Samfunnsgeografen har imidlertid et inntrykk av 
at det ikke er så mange som vet hvem han er og hva han driver 
med. Samfunnsgeografen har derfor sendt ut en representant for 
å bli litt bedre kjent med han. 

spør Ingar om hvorfor han valgte nettopp samfunns-
geografi , så er ikke dèt like lett og svare spontant på, 
men han vektlegger at han alltid har hatt en bygeografi sk 
interesse og at noe av det beste han vet er å reise og 
utforske nye byer. “Alt handler jo om sosialt liv og 
sted”. Ingars interessefelt innenfor samfunnsgeografi  er 
bygeografi  generelt og segregasjon og nabolagseffekter 
spesielt. Ingar kan ikke se at det er noen store forskjel-
ler på å være student på hans tid og nå, sett bort fra at 
hovedoppgavestrukturen er fjernet og erstattet med en 
masteroppgave. 

Når Ingar ser tilbake på studietiden sin, så angrer han på 
at han ikke tok et utenlandsopphold og trekker samtidig 

Av Silje Hammershaug, 
bachelorstudent samfunngeografi  

Bli kjent med: Ingar Brattbakk

(Forts. neste side)
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frem at det er noe av det fine med å være stipendiat på 
ISS. Ingar har nylig kommet hjem fra et bygeografisk 
opphold i Bristol, England. I tillegg synes Ingar at 
kollegaene er noe av det beste med å være stipendiat hos 
oss, i tillegg til at det er et bra faglig miljø. Ingar trekker 
også frem universitetsbiblioteket og særlig tidsskriftene 
tilgjengelig på nettet som veldig bra.  

Før Ingar ble ansatt som stipendiat på instituttet har han 
blant annet jobbet med drabantbyer, boligmarked og 
byfornyelse. Han har også skrevet en rapport om levekår 
i Trondheim på 1990-tallet. Deretter flyttet han nedover 
til Oslo og jobbet omlag 6 år for Byggforsk før hele 
gruppen av samfunnsfaglige byggforskere fusjonerte 
med NIBR. Ingar har i dag permisjon fra sin stilling på 
NIBR mens han virker hos oss. I dag går det meste av 
tiden med på å skrive på oppgaven, mens han samtidig 
også underviser i enkelte bygeografiske emner. Etter å 
ha vært oppdragsforsker og jobbet mye tverrfaglig synes 
Ingar at det er deilig å igjen kunne dyrke faget sitt og 
bruke tid på å lære noe nytt og utvikle seg. Ingar kan 
snakke i det uendelige om oppgaven sin. Som nevnt 
tidligere, skriver han om konsekvenser av segregasjon i 
Oslo, om det betyr noe om hvor en vokser opp og blant 
hvem. Ingar synes det er morsomt at det er første gang 
nabolagseffekter blir forsøkt kvantifisert for Oslo. Et 
viktig poeng med oppgaven, mener han, er å studere om 
politikken som forsøker å utjevne geografiske forskjeller 
gjennom områdebaserte tiltak i byene i Norge er 
nødvendig eller feilslått. Når Ingar snakker om faget og 
avhandlingen sin kommer det tydelig frem at han har en 
stor interesse og engasjement for temaet. 

Likevel, når Ingar blir stilt det obligatoriske, men å så 

vanskelige, spørsmålet om hva han svarer når han får 
spørsmålet om hva han driver med kommer det frem 
at han ikke er så glad i det spørsmålet (han heller). Det 
er nokså betryggende at en så erfaren samfunnsgeograf  
som Ingar har problemer med å definere sitt fag, i alle 
fall for “lekmannsinteresserte”. “Det handler jo om 
mennesker i relasjon til steder. Eller kanskje mer om 
sosialt liv i tilknytning til steder.” Ingar trekker frem at 
vi studerer jo et ganske bredt fag og at han gjerne pleier 
å gå rett til hans felt, bygeografi eller så går han litt mer 
konkret til verks og begynner å snakke om avhandlingen 
sin. Det kan være litt risikabelt, for når Ingar først 
begynner å snakke om sitt store interessefelt, så kan det å 
skulle begrense seg by på enkelte utfordringer.

På fritiden tilbringer Ingar mye tid sammen med venner. 
Ellers så er han ofte å finne på en av byens mange kon-
serter, Ingar er i det store og hele flink til å benytte seg 
av kulturtilbudet i hovedstaden. Ellers så både løper og 
jogger han og om vinteren henter han frem skientusias-
ten i seg. Den siste skjønnlitterære boken han leste var 
novellesamlingen “Etter skjelvet” av Haruki Murakami 
og hans favorittserie på tv for øyeblikket er “The Wire”. 
Når samfunnsgeografens utsendte spør han om hvor 
han helst skulle dratt akkurat nå, om han hadde hatt 
mulighet, så ville han helst dratt til Berlin eller et lite sted 
i Malaysia, noe som er særdeles i tråd med hans steds-
preferanser; Ingar foretrekker helst å være midt i byen 
eller langt ute på vidda. 

Om 10 år så er Ingar usikker på hvor han er i livet, men 
føler seg ganske sikker på at han fremdeles jobber med 
forskning. Enten på Universitetet eller i en forsknings-
institusjon. Aller helst i det urbane Oslo.

Ingars interessefelt innenfor samfunnsgeografi er bygeografi generelt og segregasjon 
og nabolagseffekter spesielt.
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8. september inviterte Lynn Rosentrater oss til 
seminar om hvorvidt Googles kartprogrammer er 
bra for GIS, eller mer spesifi kt stilte hun spørsmål 
om hvilken effekt “the wikifi cation of GIS” har. 
 Det ble et svært interessant innlegg hvor det ble 
stilt spørsmål rundt opphavsrettigheter, hvem som velger 
hva vi skal få se, og private selskapers enorme mengder 
romlige data. På spørsmålet om god kartografi  sier hun 
at hun nå mener, spesielt etter fremveksten av web 2.0, 
at programmer som Google Earth til en viss grad følger 
kriteriene for god kartografi . Der man imidlertid svikter, 
og det som ikke gjør de til en fullverdig GIS ennå, er ved 
at men ikke leverer god nok kvalitet på meta-dataene. 
 Hvilken effekt wikifi seringen av GIS har 
mener Lynn vil bli avgjort av den neste  generasjonen av 
 geografer. Den oppvoksende  generasjonen vil fra de er 
veldig små måtte forholde seg til romlige data, de blir 
som Lynn selv sa det, “spatially aware”.
 Tirsdag 6. Oktober inviterte Stig Erik 
Jakobsen og Bjørnar Sæther oss til å høre på 
 foredrag under tittelen ”krise i økonomien – hva 
kan  økonomisk geografi  bidra med?”
 Professorene i økonomisk geografi  mener det 
er et problem at ledende økonomer ikke anerkjenner 
sosialgeografi , økonomisk geografi  og til en viss grad 
institusjonell økonomi. I stedet for å ta inn over seg 
forskningen i disse fagfeltene former økonomer sine 
egne prosjekter. En viss form for selvransakelse blant 
økonomene mener de bør kunne gi større plass til andre 
tilnærminger.  
 Bidraget fra økonomisk geografi  for å for-
stå krisen kan være at man fokusere på det unike, det 
empiriske og man har et ideografi sk perspektiv. Derfor 
avviser man også tanken om at noe kan forklares med 
lovmessigheter, og fremhever at alt henger sammen med 
alt og alt påvirkes av alt. Samtidig er det viktig å være 
litt selvkritisk, kanskje har vi beveget oss litt for langt i 
denne retningen? Er det noen som vil høre på oss når vi 
er ”der oppe”?
 De presenterte noen nye retninger innenfor 
faget som kan anvendes, felles for dem alle er et fokus 
mot det ”evolusjonære” hvor man også ser betydnin-

Store spørsmål, samfunnsgeografi ske svar

Av Bård Vestøl Birkedal, 
masterstudent samfunnsgeografi 

gen av strukturer og institusjoner. Det er ved fokus på 
det evolusjonære økonomiske geografer kan bidra til å 
forstå krisen i økonomien bedre. Vi kan ved analyser 
inkorporere følgende prinsipper: For det første må man 
fokusere på kontekstualitet. Økonomisk handling er 
sosialt situert og forankret i nettverk og institusjoner. For 
det andre er det viktig å anerkjenne at det eksistere diver-
gerende intensjonalitet, ulike aktører handler ut fra ulike 

Programutvalget, i samarbeid med instituttet, har 
også i høst gjennomført fl ere frokostseminarer for 
tilnærmet fulle hus. Før samfunnsgeografen gikk 
til trykk ble det gjennomført to svært interessante 
seminarer. Stemningen var, som i vår, ikke til å 
klage på og med en svært god frokost, og enda 
bedre innhold, har det rett og slett vært ganske så 
trivelig å delta på frokostseminarene i høst.
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Hva er GIS og GIS-klubben?
GIS står for geografi ske informasjonssystem. Geografi ske 
informasjonssystem fanger, lagrer, analyserer, håndterer 
og presenterer data som er knyttet til lokasjon. I sin 
strengeste form beskriver begrepet ethvert informasjons-
system som integrerer, lagrer, redigerer, analyserer, deler 
og representerer geografi sk informasjon. Mer generisk 
er GIS-programmer verktøy som tillater brukere å lage 
inter aktive forespørsler, analysere romlig informasjon, 
redigere data og kart, og presentere resultatet av slike 
typer operasjoner. I sin enkleste form er GIS sammen-
slåingen av grafi ske kart og databaser.
 GIS har fl ere bruksområder, og er et tverr-
faglig verktøy som har blitt mer og mer relevant for fl ere 
arbeidsgivere i senere år. GIS brukes blant  annet til å 
forbedre bruken av infrastruktur i hverdagen. Det brukes 
blant annet til planlegging av offentlige og kommersielle 
transportsystem, rør- og ledningsnett, og vei- og by-
planlegging. GIS kan også brukes i justis sammenheng, 
blant annet til kartlegging av kriminelle miljøer. Innenfor 
samfunnsforskning kan det for  eksempel brukes til å an-
alysere sosio-økonomiske tendenser og migrasjonsmøn-
stre. Innenfor alle de nevnte feltene, samt en hel rekke 
andre, eksisterer det nærmest ubegrensede bruksområder 
for GIS.
 Ifølge GIS-klubbens hjemmeside er GIS-
 klubben en interesseforening for studenter som ønsker 

å lære seg (mer) GIS og som ønsker seg kontakt med 
arbeidsgivere som trenger GIS-kompetanse. Klubben har 
eksistert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  
i en del år, men det har vært begrenset med aktivitet de 
siste årene. Nå satser vi på å øke aktivitetsnivået igjen, og 
i den forbindelse vil denne artikkelen gi en kort 
gjennomgang av noen av de aktivitetene som er planlagt.

Noen planlagte aktiviteter
Geocaching
Ifølge den offi sielle geocaching-nettsiden (http://www.
geocaching.com/), er geocaching et høy teknologisk 
skatte jaktspill som spilles over hele verden av 
eventyr søkere utstyrt med GPS-innretninger. Den 
grunnleggende ideen er å lokalisere skjulte konteinere, 
såkalte geocacher, utendørs for så å dele opplevelsen 
 online. Geocaching utføres av folk i alle aldre, med en 
sterk følelse for felles skap og miljø. Cache uttales ”kæsj”, 
ikke ”kætsj”. Det kommer opprinnelig fra fransk og 
 betyr å skjule. I tillegg til å være en givende utendørs-
aktivitet, gir geocaching ny innsikt i kjente steder, og 
man blir i større grad gjort klar over hvordan  mennesker 
bruker omgivelsene. I tillegg oppdager man nye steder, 
og nye detaljer ved gamle steder. Det fi nnes rundt 
900.000 cacher på verdensbasis, og Oslo er full av dem.

OpenStreetMap
OpenStreetMap er et gratis, redigerbart kart over hele 
verden. Det utvikles fritt av privatpersoner, og alle kan 
delta i utformingen av kartet. OpenStreetMap lar deg se, 
redigere og bruke geografi sk data på en mer  deltagende 
måte fra hvor som helst i verden. Utgangspunktet 

Om GIS-klubben ved 
Universitetet i Oslo

formål. For det tredje, og som en konsekvens, er det viktig 
å huske på at det er åpne systemer det er snakk om, det er 
ikke mulig å predikere handling. Sist,  aktivitetene som foregår 
er stiavhengige, i den forstand at historiske trekk ved stedet 
og aktørene påvirker de valg de tar og den rasjonaliteten de 
besitter. 
 Ved å ha en evolusjonær tilnærming til analyser 
av kriser i økonomien kan ikke økonomiske geografer, 
ifølge Jacobsen og Sæther, si noe om de  baken forliggende 
makroøkonomiske  årsakene, men man vil i større grad kunne 
forklare  hvorfor en internasjonal krise har ulikt utfall i ulike 
 kontekster. 

I høst kommer det to nye seminarer; 3. 
november holder Ingar Brattbakk og Terje 
Wessel fordrag med tittelen ”Segregasjon, 
oppvekst og livssjanser – hva betyr 
nabolaget?”. 8. desember vil Karen O´Brian 
ha seminaret men tittelen ”Climate Change; 
The end of the world  as we know it”. Begge 
seminarer kommer garantert til å være svært 
spennende, og samfunnsgeografen oppfordrer 
alle som har mulighet til å komme! 

Av Christer Vinje Gisme,
masterstudent samfunnsgeografi 
chrisgim@student.sv.uio.no
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for prosjektet var en motstand mot de relativt 
utilgjengelige britiske ”Ordinance Survey”-
kartene. Moderne kommunikasjonsteknologi 
har gjort det mulig å utvikle et interaktivt open 
source-verktøy med det formålet å lage gratis 
kart. Som en aktivitet i GIS-klubben gir dette 
gode muligheter for å drive oppmåling av blant 
annet bygninger, veier og eiendommer; og å 
utføre analyser av disse.

Seminarer
I tidligere år har man i GIS-klubben hatt 
inter aktive seminarer, hvor forelesere fra 
 universiteter rundt i Europa og USA har  forelest 
over  spesifi kke emner innenfor GIS. Dette er 
i utgangs punktet ikke noe som kommer til å 
bli  gjen opptatt med det første. Istedenfor er 
det planlagt å holde deltagende seminarer på 
 universitetet, hvor deltagerne jobber aktivt med 
GIS som verktøy. Planen er i første omgang å 
få i gang en seminar serie hvor deltagerne går 
 gjennom en prosess med progressiv læring i bruk 
av GIS. Seminarer krever en del planlegging, 
 derfor er det fremdeles ganske uklart hvordan 
de vil se ut. Det kan også bli mulig å delta på 
eksterne seminarer.

Utdrag av OpenStreetMap. Universitetet i Oslo er kartlagt, men ingen har ennå gått løs på Ullevål sykehus. 
Ingen bolighus er kartlagt. 

Noe for deg?
Hvis du er interessert i hva GIS-klubben driver med, og kan tenke 
deg å bli med på noen av disse aktivitetene, ta gjerne kontakt med 
undertegnede på e-post. Hvis du vil legges til mailinglisten, merk 
e-posten ”GIS-klubben mailingliste” (du trenger ikke skrive noe i 
selve e-posten) så blir du lagt til mailinglisten. 

Les et eksempel på hvordan GIS kan brukes. Kartlegging av 
biogassmuligheter i Sør Trøndelag av Ragnhild Vognild på 
side 22.

Noen relevante lenker
For mer informasjon om GIS, se blant annet 
http://www.esri.com/ og http://geogroup.no/ 
For online GIS-ressurser og nedlastbar data, se blant annet 
http://www.ai-geostats.org/ og http://data.geocomm.com/
For geocaching, se http://www.geocaching.com/, og 
http://www.gcinfo.no/ for geocaching i Norge
For OpenStreetMap, se http://www.openstreetmap.org/, 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page og 
http://itoworld.com/ 
For diskusjoner rundt kartdesign og analyser, se blant annet 
http://rightbasicbuilding.com/, 
http://cartastrophe.wordpress.com/ og 
http://www.mcwetboy.net/maproom/
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Tidligere i høst gikk Venstres Ola Elvestuen ut med et forslag om å bygge 
studentboliger i Bjørvika. Studentene vil kunne bidra til en variasjon i 
bymiljøet, samt knytte boligene sammen med utbyggingen av  Deichmanske 
bibliotek og lesesaler. Etter fl ertall for forslaget i bystyret 26.august har 
 dialogen startet mellom bystyret, HAV Eiendom AS (eier av 66% av 
tomtene) og Studentsamskipnaden i Oslo (SIO). 
 Selv om skepsisen rådet blant studentavisene, ble forslaget tatt 
vel imot av studentorganisasjoner og studentsamskipnaden. ”Forslag om 
ut bygging av studentboliger vil alltid bli tatt imot med åpne armer. Vi 
ser et stort behov for fl ere boliger med økende internasjonalisering og 
økt til fl yttning til byene”, forteller Øyvind Gjengaar, hovedstyreleder i 
SIO. Videre problematiserer han begrensningene for utbygging i Oslo er 
generelt på grunn av de naturlige skillelinjene med marka på den ene siden 
og sjøen på den andre. Studenter er gjerne uten bil og dermed avhengig av 
 umiddelbar nærhet til utdanningsinstitusjoner og ytterligere tilbud i byen. 
 Det forventes også en økning av studentmassen i Oslo de 
 nærmest årene. Gjengaar forklarer at UIO på lang sikt ønsker en økning av 
inter nasjonale studenter fra dagens nivå med 20 %. Nåværende tilbud på 
studentboliger fra SIO har kun kapasitet til å dekke 20 % av studentene i 
Oslo. Ettersom det norske ungdomskullet også øker er SIO nødt til å være 
på utkikk etter nye utbyggingsmuligheter. 

Et tilbud for luksusstudenten?
Studentaviser har tidligere i høst problematisert at utbyggingen vil kunne 
føre til høyere husleie, og dermed gi et tilbud kun til studenter med 
 romsligere økonomi. Med snakk om et økende behov for studentboliger 
generelt ville det være ulogisk å skulle sikte seg inn mot en liten gruppe 
studenter som i utgangspunktet har andre muligheter. Økonomisk frihet 
gjør det mer naturlig å benytte seg av det private leiemarkedet for større 
valgmulighet rundt plassering og leilighetstype. SIO avviser dette scenarioet 
og hevder at leilighetene ikke vil inneholde noe mer luksus utover tomte-
prisen og dermed være et tilbud til gjennomsnittsstudenten. Leilighetene vil 
bli noe dyrere, men sannsynligvis holde seg under privat marked. ”Ønsket 
om studentboliger er ikke regulert av pris, men av praksis. Fordelene med 
studentboliger ligger i at man får dem uansett hvor man er fra,” hevder 
Gjengaar. 
De jevnlige protestene rundt at studielånet ikke øker i samsvar med priser 

Av Ulrikke Wethal, 
masterstudent samfunnsgeografi 

I målene for utvikling i Bjørvika vektlegges mangfold og variasjon. De nye byrommene 
skal tilrettelegges for et stort antall ulike brukergrupper. I den sammenheng er det 
 bestemt at deler av bydelen skal brukes til billigere utleieboliger. Her kommer studentene 
inn, og SIO har nå gått i dialog om å bruke tomtene mellom det nye hovedbiblioteket og 
Operaen til studentboliger. I en ellers nytenkende debatt er det HAV Eiendom som i siste 
instans avgjør hvem som får kjøpe Bjørvikatomtene. Kan visjonen om mangfold i by-
delen overkomme interesser om inntektsmaksimering? Studentboligtilbudet får en annen 
 betydning når Oslos dyrest tomter skal distribueres.

Prestisjeboliger i Bjørvika – et mulig studentliv?

Foto: Christer Vinje Gisme
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Prestisjeboliger i Bjørvika – et mulig studentliv?

ellers i samfunnet illustrerer vel heller det motsatte. 
Studentorganisasjonenes raseri over løftebruddet 
om studielån i elleve måneder viser at økonomien er 
en utfordring og en kampsak for mange studenter. 
På bakgrunn av dette er det vanskelig å tenke seg at 
studenter ser uproblematisk på høyere husleie.    
 Problemet til SIO er først og fremst de enorme 
tomteprisene som strekker seg langt utover bidraget fra 

staten. SIO får støtte til tomter på 600 000 kroner per 
hybelenhet, hvor kunnskapsdepartementet kan øke til 
700 000 der det foreligger miljøkrav slik som i Bjørvika. 
Likevel er dette langt fra nok, noe som gjør at SIO er 
avhengige av at HAV Eiendom selger til under markeds-
pris eller at de mottar annen støtte. Ettersom vi snakker 
om et av de største byutviklingsprosjektene i Norge 
noensinne og tomtene distribueres av kommersielle 
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aktører, er nok ikke situasjonen så enkel som at HAV 
Eiendom kan bestemme seg for å være ”snille” og selge 
tomtene så og si gratis til SIO. Byrådssekretær for Bård 
Folke Fredriksen i avdeling for Byutvikling, Ståle Hagen, 
presiserer at det ligger en meget komplisert avtale til 
grunn. Ikke bare er det høyt regulert hva som kan 
bygges og hvor mye som skal bygges, men det foreligger 
også en infrastrukturavgift på 2500 kroner per utbygde 
kvadratmeter. Bjørvika skal ikke bare være bygninger, 
men åpne rom, parker og strender, noe denne avgiften 
skal finansiere. Om tomten selges til SIO uten denne 
avgiften vil dette overføre problemer til HAV Eiendom 
og andre eiere. 
 Det kan virke som om SIO ikke har tatt høyde 
for hvordan en slik avtale vil utarte seg utover at de 
får bygge i Bjørvika. At planleggingen ikke er på plass 
preger hele Venstres forslag. Studentene har muligens så 
mye å bidra med som gruppe i den nye bydelen at dette 
vil veie opp for eventuelle negative utfall. Gjengaar peker 

på at det først og fremst er studenter uten barn og uten 
bil som vil benytte seg av tilbudet om boliger i Bjørvika, 
noe han mener gjør at man unngår utbygging av infra-
struktur som parkeringsplasser og lekeplasser som ofte 
følger med andre boliger. I tillegg har studenter en 
aktiv samfunnsrolle og legger igjen midler som vil være 
positivt for bymiljøet. Her bruker han studentbyen på 
Bjølsen som eksempel på hvordan studenter har beriket 
lokalmiljøet. Bjølsen hadde et annet utgangspunkt og 
gikk for å være relativt lavstatusområde bare noen år 
tilbake - den statusen har ikke Bjørvika.

Studentboliger vs. Sosialboliger
Ettersom en utvalgt del av Bjørvika er bestemt å skulle 
brukes på rimeligere utleieboliger mener SIO dette gir 
dem et kronargument. De har trukket slutningen at det 
står mellom å bruke tomten på studentboliger eller sosial-
boliger. Da er det flere aspekter de hevder taler SIOs sak. 
Ved salg til sosialkontor mener de det vil si at kommunen 

Denne tomten kan tilfalle SIO og studentboligprosjektet Foto: Christer Vinje Gisme
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selger til seg selv, og dermed får en nullfortjeneste. 
SIO vil i det minste kunne bidra noe økonomisk selv 
om de ikke kan gi markedspris for tomtene. Men dette 
argumentet faller sammen da SIO ikke lenger handler 
med kommunen. Tomtene er overdratt til HAV 
Eiendom og Oslo S Utvikling, kun med en klausul om at 
5% skal gå til billigere utleieboliger. ”Dette vil si billigere 
i en relativ forstand. En leilighet på ca 15 000 i måneds-
leie vil være billig i Bjørvika, men ikke billig for en 
student. Det var i hvert fall ikke noe jeg hadde råd til da 
jeg var student”, sier byrådssekretær Hagen. Alternativet 
om sosialboliger mener Gjengaar sannsynligvis vil gi 
liten politisk oppslutning. Denne type sosiale grupper vil 
kunne belaste området heller enn å berike det, dog dette 
avhenger av hva slags sosialboliger det er snakk om. 

Politisk elefant?
Området det forhandles om mellom hovedbiblioteket og 
Operaen er egentlig ikke regulert for boliger, men skal 
brukes til helt sentrale sentrumsfunksjoner. Om det skal 
bygges boliger her vil disse oppleve 24 timers bytrykk. 
Blant annet Dronning Eufenias gate vil ha svært høy 
kollektivtrafikk hele døgnet. Dette vil kunne få videre 
utfall på prisene på de endelige boligene ettersom det 
kan kreves lydisolasjon i de lavere etasjene.  
 Forslaget kom i valgkampen og flere hevder 
dette kun var valgflesk fra Venstre. I valgkampinnspurten 
var det lett å få med resten av partiene på laget. Etter 
valget derimot kan det virke som den videre plan-
leggingen har uteblitt. SIO tror politikerne så sitt snitt til 
å vinne velgere blant studenter ved å støtte opp under 
boligforslaget i valgkampen. ”De skulle nok helst ønske 
at svaret fra oss var at dette ble for vondt og vanskelig, 
men vi svarer heller at JA, vi vil bygge!” sier Gjengaar. 
 Ola Elvestuen har jobbet som leder av 
byutviklingskomiteen i bystyret de siste seks årene og 
det er vanskelig å se for seg at han ikke var klar over 
problematikken med ugunstige boligområder. Da kan 
man jo spørre seg om forslaget er noe annet enn en 
politisk elefant?

Kultur, kapital og politisk vilje
”Hvis tomten skal brukes til små utleieboliger med 
vanlige folk og ikke et nytt kaksestrøk må det tas politisk 
grep. Det er naivt å tro at dette ikke vil koste penger”, 
hevder Gjengaar. Tjuvholmen er et eksempel på hva 
som kan skje når kapitalinteressene får styre utviklingen. 
Variasjonen blir heller fraværende. 
 Byreådssekretær Hagen stiller seg skeptisk til 
mangfold som konsept når det gjelder boliger i Bjørvika. 
I og med at tomtene distribueres av kommersielle aktører 
virker en visjon om mangfold urealistisk. HAV Eiendom 
disponerer rundt 2/3 av de i alt 900 000 kvadratmeterne 
som skal bygges ut i Bjørvika, resten eies av Oslo S 
Utvikling. Selv om HAV Eiendom er et kommunalt 
eid selskap, er de en aktør i det kommersielle markedet 
og vil handle deretter. Oslo S utvikling er også et rent 

kommersielt selskap. Byrådet har ingen mulighet til å 
legge press på HAV Eiendom for å selge til SIO utover 
å åpne for dialog. ”Om forslaget med studentboliger 
er realistisk får SIO bestemme, vi gjør ihvertfall det vi 
kan og har hatt møter med studentorganisasjonen for å 
fortelle om bystyrevedtaket, presentere området og bedt 
om tilbakemeldinger”, sier Eva Hagen, administrerende 
direktør i HAV Eiendom AS. En formell tilbakemelding 
fra SIO har enda ikke kommet. Kanskje anses slaget som 
tapt? 
 At flertallet i bystyret har stemt ja til student-
boliger i Bjørvika blir mindre verdt når det i praksis 
er statens ansvar å skaffe disse boligene. Kommunens 
funksjon er derimot å tilrettelegge. De pengestrømmene 
som oppnås gjennom distribusjon av tomtene skal få 
best mulig utfall for havnekassen. For HAV Eiendom er 
dermed salg under markedspris ikke et alternativ.
  Slik byrådet for byutvikling ser det er den 
eneste muligheten at staten legger politiske føringer 
på Statsbygg og får de til å kjøpe opp tomtene med 
utbygging av studentboliger som hensikt. Et slikt forslag 

”Hvis tomten skal brukes 
til små utleieboliger med 
vanlige folk og ikke et nytt 
kaksestrøk må det tas politisk 
grep. Det er naivt å tro at 
dette ikke vil koste penger”

har det foreløpig ikke 
vært noen dialog om 
med HAV Eiendom. 
Dersom dette blir 
reellt må staten selv 
betale markedspris. 
Her dukker en ny 
problemstilling opp. 
Hvorfor ikke da bruke 
den store summen 
penger det er snakk om til å bygge ut dobbelt så mange 
boliger et annet sted? Vi snakker om et kvantitativt 
behov for boliger, ikke for beliggenhet.
 I Bjørvika blir spørsmålet om HAV Eiendom 
i det hele tatt har den oppfatningen at det er viktig med 
studenter som gruppe i bydelen. Eva Hagen vektlegger 
at HAV Eiendom er absolutt positive til studenter, og 
håper utbyggingen av de store kulturinstitusjonene vil 
tiltrekke seg en variert brukergruppe. At kun koblingen 
mot Deichmanske bibliotek og lesesaler gjør at studenter 
skal favoriseres som gruppe i Bjørvika virker noe 
tvungen. Studenter har både lesesaler og bibliotek på de 
ulike utdanningsinstitusjonene. Det er uansett ikke slik 
at studenter bare studerer, men vil kunne bruke bydelens 
sandstrender, parker, kafeer og utesteder. Boligene vil 
bare være en del av utbyggingen. 
 I bunn og grunn er det HAV Eiendom AS som 
tar beslutningene, og foreløpig har de ikke lykkes med å 
finne en løsning verken for studenter eller andre mindre 
økonomisk sterke grupper med ønske om å leie bolig 
i Bjørvika. Noen motstand mot forslaget om student-
boliger i seg selv finnes ikke blant de involverte aktørene. 
Men det økonomiske regimet som råder gir ikke rom for 
gi-bort-priser. SIO har det litt som resten av oss – de har 
ikke råd til å kjøpe alt de har lyst på.
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Small-scale farms are scattered throughout the  rolling 
landscape of  Sør Trøndelag County in Norway. Most 
farms have animals and, accordingly, a signifi cant 
amount of  animal manure, which is a great resource for 
biogas production. Geographic dispersal of  farms and 
small farm sizes contribute to increasing costs related 
to biogas production. The Governor’s Offi ce in Sør 
Trøndelag has developed digital mapping and analysis 
methods using GIS to gain insight into the potential of  
biogas production from the agricultural sector.
   The climate is changing. Increased use of  
renewable energy and reduction of  methane (CH4) are 
some of  the ways the agricultural sector can contribute 
to reduce the effects of  global warming. Production of  
biogas includes both.
 BioKom, a project of  the Governor’s 
Offi ce in Sør Trøndelag, has increased the investments in 
bioenergy in the county since 2007. The focus has been 
on  bioenergy from wood, and digital tools have been 
developed  using ArcGIS to estimate the resource 
potential in some municipalities. ArcGIS software was 
selected following intensive comparative analysis by the 
Governor’s Offi ce. In summer 2008, BioKom developed 
a method to get an overview of  and analyze the 
resources from agriculture that are available for biogas 
production. Digital mapping and analysis were 
implemented in the municipalities of  Meldal and Orkdal.
 The agricultural sector produces 9 percent of  
the total climate gas emissions in Norway and is the 

biggest source of  emissions of  methane and nitrous 
oxide (N2O) in the country. These climate gases are 21 
and 310 times stronger, respectively, than carbon dioxide 
(CO2). Earlier, little had been done to reduce climate gas 
emissions from the agricultural sector in Norway, which 
implies that the potential for reduction is large.
 Biogas, which consists mainly of  methane, is 
formed naturally when animal manure is stored. When 
biogas is produced under controlled conditions in a 
reactor, the methane is gathered and stopped from 
leaking out into the atmosphere. The main content of  
natural gas is also methane, so the usage of  biogas is 
approximately the same as for natural gas. For example, 
biogas could be used as fuel for heating or the 
production of   electricity. Biogas is a renewable energy 
and could substitute for or replace fossil energy sources. 
In addition, the leftover product from biogas production 

Mapping the Potential for Biogas 
Production in a Norwegian County

Av Ragnhild Vognild, 
masterstudent samfunnsgeografi ,
skrevet mens hun jobbet i Sør Trøndelag fylkeskommune

Highlights
    * ArcGIS Spatial Analyst is used to identify 
 potential locations for centralized biogas reactors.
    * The transport distance between farms and 
 potential reactors is estimated using ArcGIS 
 Network Analyst.
    * Mapping and analysis with GIS are vital for 
decision makers and investors.

Tidligere trykt i ArcNews, våren 2009 
(ESRI`s tidsskrift) 

“The transport distance between 
the farms and the potential reac-
tor was estimated using the Clos-
est Facility application in ArcGIS 
Network Analyst”.

is an excellent 
fertilizer and 
could replace 
chemical 
fertilizers. Biogas 
 production in 
the agricultural 
sector also gives 

farmers an  opportunity for extra income.
 BioKom is using ArcGIS to estimate and 
localize biogas within the agricultural sector in Meldal 
and Orkdal. Each farm was plotted onto the map with 
attributes  indicating amount and type of  manure and 
its biogas potential. The Density application of  ArcGIS 
Spatial Analyst was used to fi nd areas with relatively 
high concentrations of  biogas and that could be good 
locations for  centralized biogas reactors. The transport 
distance between the farms and the  potential reactor 
was estimated using the Closest Facility application in 
ArcGIS Network Analyst. Based on this  information, 
transport costs could be estimated. Animal manure 
consists of  large amounts of  water, which makes 
 transport costs a critical factor when building a 
 centralized biogas reactor. The biogas potential of  the 
manure available from farms within a profi table 
transport distance from the reactor appeared to be 4 
and 6 GWh for the two best-suited locations.
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GIS is used for mapping cow manure as a resource for biogas production in Sør Trøndelag 
County in Norway. (Photo courtesy: The Governor’s Offi ce, Sor Trondelag, Norway.)

Mapping the Potential for Biogas 
Production in a Norwegian County
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TEMA: Politisk geografi 

Et større nettverk
I tredje etasje på Harriet Holters hus fi nner vi Kristian 
Stokke. Han er en opptatt mann, men har entusiastisk 
tatt seg tid til å møte oss for å snakke om fagfeltet sitt. 
Han begynner med å presentere sitt nye nettverk. Det er 
foreløpig få stillinger innenfor politisk geografi , og dette 
har Stokke løst ved å trekke på ressurser til under visning 
og forskning i nærmiljøet. Dette nettverket er derfor 
ikke av formell karakter, men vil likevel ha betydning 
for fagets utvikling. Det relativt nye nettverket har en 
variert sammensetning av lektorer, forskere, stipendiater, 
samt tidligere studenter. Disse har ulike forskningsfelt 
og tilnærminger til politisk geografi , noe Stokke mener 
vil kunne være med på å skape mer engasjement blant 
studentene. (For mer informasjon om nettverket se boks 
s27.)
 Men for Stokke er det desto viktigere å vekt-
legge studentenes innsats i politisk geografi  ved UIO. 
”Veldig mye av det som har blitt til i politisk geografi  
over de siste 10 årene, her i Oslo, har blitt til gjennom 
studentarbeid. Vi har i dag et rikt bibliotek med master-
oppgaver som er skrevet innenfor politisk geografi , men 
også dem i grenseområdet mot de andre fagfeltene. 
Dette har vært viktig i utforming av faget.”
 ”Når det er politisk geografi  i Oslo, så er det et 
resultat av at en tidligere professor, ved navn  Hallstein 
Myklebost, hadde interesse for politisk geografi  og 
underviste i dette ved slutten av sin karriere” påpeker 
Stokke. Hallstein Myklebost var opprinnelig regional-
geograf  men hadde et kurs i politisk geografi  før han 
gikk av på midten av 90-tallet. ”Myklebost var dermed 
en slags presidens for at det kunne være en stilling 
 innefor det fagfeltet” forsetter han. En stilling ble 
 opprettet i 1997, som Stokke har besatt frem til i dag. 
”Selv om jeg opprinnelig kom fra utviklingsgeografi , har 
jeg tatt stillings instruksen på alvor for å utvikle politisk 

geografi ”.
 Vi foreslår at han er politisk geografi  ved UIO, 
eller i Norge i det hele tatt. Stokke er ikke helt enig. Men 
vi kan ikke dy oss, og vil gjerne at han forteller oss hva 
politisk geografi  egentlig er. ”Politisk geografi  studerer 
spørsmål om romlighet i politiske prosesser” sier han 
ganske bestemt. Han trekker paraleller til statsvitenskap, 
men hvor geografer har et større fokus på romlighet. 
Samtidig er politisk geografi  mindre opptatt av staten og 
politikk med stor P, men mer opptatt av politikk med 
liten p, de uformelle prosessene og sivilsamfunn. Stokke 
konkluderer med at romlighet og politikk er den innerste 
essensen i faget.

Fra isbreer til Sri Lanka
”Jeg startet med å studere mattematikk og kjemi i 
Trondheim, fordi jeg skulle bli lærer i videregående. Så 
kom jeg til Oslo fordi jeg skulle studere naturgeografi , 
jeg hadde da en spesiell interesse for isbreer” ler Stokke. 
”Etter hvert tok jeg hovedfag i ressursgeografi , hvor jeg 
skrev om jordbruk og miljø i Gambia. Deretter snublet 
jeg over, bokstavlig talt, et stipend for å studere ett år 
ved et Amerikansk universitet. Dette universitetet var 
rangert som det beste instituttet i USA på geografi ”. 
Her ble det også doktorgrad for Stokke. Han fortsetter. 
”Der kom jeg i kontakt med en professor fra Sri Lanka.” 
Her  vokste interessen for landet Stokke i dag har mye 
kunnskap og meninger om. I år har han fi gurert på tv-
skjermen og i riksavisene i lys av den betente situasjonen 
som utartet seg på den store øya sørøst for India.
 At Stokke sitter der han gjør i dag synes heller 
som en tilfeldighet. Slik føler nok fl ere studenter på 
samfunnsgeografi  seg også. Noen studenter begynte 
på studiet med klare mål om tema og interesser innen-
for faget. Andre har havnet her av nysgjerrighet over 
et fagfelt med et navn de aldri hadde hørt om før. Da 
er det lett å la seg føre av rådende tematikk og de mer 
dominerende tradisjonene innenfor faget. Likevel har 
Stokke veiledet mer enn 50 masterstudenter de siste 
årene. Hvis du snuser på politisk geografi , men ennå 

Politisk geografi  er foreløpig en retning innen samfunnsgeografi  som har fått relativt liten plass 
i akademia i Norge. Universitetet i Oslo er faktisk det eneste lærestedet i landet som tilbyr 
 undervisning i faget. Samfunnsgeografen har plukket opp vibber om et nytt giv innenfor politisk 
 geografi  og ønsker derfor å se nærmere på hva dette faktisk dreier seg om. I den anledning har vi 
tatt kontakt med Kristian Stokke som har jobbet som eneste professor i faget siden 1997.

Ny giv for politisk geografi  

Av Hege Hellvik og Ulrikke Wethal, 
masterstudenter samfunnsgeografi 

Samfunnsgeografen har i dette nummeret valgt å presentere en av under-
disiplinenene innenfor samfunnsgeografi  ved UIO. Lær mer om politisk 
geografi  gjennom et fagfokusert intervju, et bidrag fra professor Stokke 
og post doktor Sæther, og et bidrag fra stipendiat Gleiss.
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ikke er helt overbevist kan vi fortelle deg dette; fagene i 
politisk geografi har oppgaveskriving som fokus, heller 
en skriftlig eksamener. Dette begrunner Stokke med 
at han er mer interessert i å lese individuelt produserte 
tekster. Samtidig er det en idé om å drive frem skrive-
ferdighetene hos den enkelte student.
 Et annet viktig element er veien videre etter 
endt studier. ”De som har doktorgrad ender selvsagt på 
høyere utdanning og forskning. Det er noen på NIBR 
(Norsk Institutt for by- og regionforskning, journ. 
anm), noen tilbake her nå, noen videre til doktorgrad 
andre steder” sier Stokke. ”De som har mastergrad 
har fått relevante jobber innenfor bistand og i frivillige 
organisasjoner. Deretter er det dem som får jobb i 
offentlig sektor, noen i UDI, NAV, et par i forsknings-
rådet, en eller to administrativt i PRIO (Peace reaserche 
institute, Oslo, journ. anm), NORAD (Direktoratet for 
utviklingssamarbeid, journ. anm), ett par i privat sektor, 
mens noen arbeider med undervisning på videregående.” 
Det er klart at han ikke har hatt kontakt med alle, men 
mener de fleste har fått brukt det de har lært ved UIO 
til noe positivt i sine jobber. ”Jeg har ikke fått noen 
tilbakemelding om at vi driver med fullstendig irrelevant 
undervisning” forsikrer han oss om.

Begynnelsen på en ny fase
Studenter ved SGO4401 denne høsten kunne kanskje 
føle Stokkes nye giv overfor faget ved innledende 
forelesning. Han var fast bestemt på å rekruttere nye 
masterstudenter til fagfeltet gjennom en ny innfallsvinkel 
og et helt nytt pensum i faget. Vi spør ham hvorfor disse 
store endringene har tatt sted. Åpent forteller Stokke 
oss at ”for det første fikk jeg ikke faget helt til. Det var 

ikke faglig godt, samtidig var det ikke veldig fengende for 
studentene”. Han tror årsaken til dette var at han hadde 
feil innfallsvinkel på faget. ”Vi forsøkte å gi en oversikt 
over politisk geografi rett definert. Det vi gjør nå er å 
presentere et fag som fokuserer på forskning i og rundt 
Universitetet i Oslo”.
 Det er tydelig at Stokke har lagt mye tanker og 
arbeid rundt politisk geografi ved UIO. Han forsetter 
med fagfeltets nye giv. ”Den andre grunnen til de store 
endringene er et initiativ til å organisere flere politiske 
geografer med doktorgrad. Vi ønsker å trekke inn dette 
nettverket som forelesere, men også mulige veiledere 
for studentene” sier Stokke. ”Jeg håper dette vil fenge 
studentene, at de ser at her foregår det spennende ting, 
og at de har mulighet til å koble seg opp til disse ressurs-
personene som veiledere også videre”. 
 ”Jeg syns at faget er veldig spennende nå” 
skyter Stokke inn. Vi i Samfunnsgeografen er spent på 
om de samme endringene vil finne sted i SGO2400 
på bachelornivå. Men Stokke er på vei inn på nettopp 
dette før vi rekker å stille spørsmålet. ”Jeg hadde ønsket 
å gjøre endring på 2400 allerede i høst, men fant ut at 
vi får ta et fag av gangen” fortsetter han. ”2400 blir 
endret fra neste år. Hvordan faget blir da, det gjenstår å 
se. Men det jeg tenker er at nå trenger vi et grunnkurs i 
politisk geografi heller enn et tematisk fokusert kurs på 
globalisering. I tillegg vil jeg trekke inn ulike forelesere 
så det ikke blir så kjedelig å høre på meg hver gang. 
Seminaret på 2400 har fungert godt syns vi, så det er 
mindre sannsynlig at vi endrer på dette. Men det får vi se 
på”.

Vi venter i spenning.
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Kristian Stokke, vår eneste professor ved politisk geografi siden 1997.
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Kinesiske arbeidsmigranter utgjør de små, og ofte 
 usynlige, hendene i det store kinesiske maskineriet som 
sørger for at produkter ”Made in China” fi nner veien 
over hele verden og Kinas BNP vokser raskere enn 
statistikerne kan telle. Den kinesiske staten har satset 
på eksport orientert og arbeidsintensiv industri gjennom 

in China: Rights, Representation and Legal Activism” 
ønsker jeg å se på hvilke muligheter kinesiske aktivister 
som jobber med arbeiderrettigheter har og hvordan de 
forholder seg til de begrensningene for politisk aktivitet 

Nytt PhD-prosjekt i politisk geografi : 

Hvilke strategier tar aktivister i bruk for å fremme arbeidsmigranters rettigheter i Kina? Hvordan bruker 
de rettighetsbegrepet i et land som gjentatte ganger har blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene? 
Og kan man i det hele tatt snakke om politisk motstand i en autoritær ettpartistat? Dette er noen av 
spørsmålene jeg vil forsøke å fi nne svar på i mitt doktorgradsprosjekt.

Av Marielle Stigum Gleiss, 
nytilsatt stipendiat i samfunnsgeografi 
 

“Ofte brukes begrepet ”den 
fl ytende befolkningen” (liudong 
renkou) for å referere til rural-
urban migrasjon...”

å etablere 
spesielle 
økonomiske 
soner langs 
øst kysten. 
Disse 
 områdene har 
virket som 

en magnet, ikke bare på utenlandske investeringer, men 
også på kinesiske arbeidere. Mange av disse arbeiderne 
er migranter fra rurale regioner i sentral og vest-Kina, 
der økonomiske reformer og bruk av ny teknologi i 
jordbruket har ført til et overskudd av arbeidskraft. Ofte 
brukes begrepet ”den fl ytende befolkningen” (liudong 
renkou) for å referere til rural-urban migrasjon, og 
selv om tallene er usikre regner man med at de fi nnes 
rundt 100 millioner ”fl ytende” arbeidsmigranter i Kina. 
De fl este er unge kinesere som jobber i fabrikker eller 
tjenestenæringer. Arbeidsforholdene deres er dårlige, og 
de tjener i gjennomsnitt mindre enn arbeidere fra byene, 
til tross for at arbeidsdagen er lengre. 
 I et land der retten til forsamlingsfrihet ikke er 
anerkjent, fagforeninger kontrolleres av staten og ytrings-
friheten er begrenset er det en utfordring å kjempe for 
arbeiderrettigheter. Det betyr imidlertid ikke at det er 
umulig, og i mitt doktorgradsprosjekt ”Migrant Workers 

Mariell om å være stipendiat:

“Det er et privilegium å få lov til å 
bruke en såpass stor del av tida mi 
på noe jeg synes er spennende (og 
samtidig få betalt for det), samtidig 
som det er krevende å ta ansvar for 
egen læring og egen progresjon.”

som fi nnes. 
Jeg er i denne 
sammenhengen 
interessert i å 
se på hvordan 
aktivister tar 
i bruk utra-
disjonelle 
kanaler for å 
få gjennomslag 
for sine syns-
punkter og 

Arbeidsmigranters 
rettigheter i Kina
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hvordan sosial kritikk og krav om rettigheter  formuleres 
på en måte som er både indirekte, potensielt  tvetydig 
og som ikke umiddelbart vil møte sanksjoner fra 
myndighetene. Her foreslår jeg at det er fruktbart å 
se på hvordan aktivister tar i bruk juridiske kanaler. 
Det juridiske systemet regnes i mindre grad som et 
 politisk domene i Kina, og dette gir rettighetsaktivister 
større handlingsrom. Under Mao var det få lover og 
få  advokater i Kina, og det er først i de siste tiårene at 
det har vokst fram et juridisk system. Samtidig har den 
juridiske profesjonen blitt styrket, og det er en økende 
 bevissthet rundt rettigheter og rettsikkerhet i landet. 
Dette skaper nye muligheter for å jobbe ’innenfra’ for 
å endre det kinesiske samfunnet. Parallelt med et fokus 
på de strategiene og kanalene som jussaktivister tar i 
bruk for å fremme arbeiderrettigheter i Kina, er jeg også 
 opptatt av diskursive aspekter og ønsker derfor å under-
søke hvilke rettighetsdiskurser aktivister tar i bruk. Jeg 
ønsker også å se hvordan disse diskursene tilpasses den 
spesifi kke kinesiske konteksten. 
 Forskningsprosjektet mitt er helt i startgropen 
og derfor er spørsmålene foreløpig fl ere enn svarene. 
Samtidig er ambisjonen min at prosjektet mitt skal gi 
økt empirisk og teoretisk innsikt rundt mobilisering for 
arbeidsmigranters rettigheter. Som nytilsatt stipendiat 
kan kravene til det man skal prestere etter tre eller fi re 
år virke skremmende. Da er det godt å vite at doktor-
gradsutdanningen er – nettopp – en utdanning, der 
man under kyndig veiledning skal lære å forske på et 
høyere nivå enn man gjorde på master. Som en del av 
mitt doktorgradsprosjekt må jeg opparbeide meg et godt 
teoretisk fundament og lese meg opp på blant annet 
teori om rettigheter og citizenship, sosial  mobilisering 
og diskurs teori, samtidig som feltarbeid etter hvert vil 
gi meg inngående kjennskap til den empiriske kon-
teksten for forskningsprosjektet mitt. I mitt tilfelle er 
jeg også nødt til å friske opp og videreutvikle mine 
 kunnskaper i kinesisk språk, samt bruke 25% av arbeids-
tida mi på  undervisning og veiledning. Likevel har jeg 
som  stipendiat stor grad av frihet til å selv planlegge 
arbeidsdagen min. Det er et privilegium å få lov til å 
bruke en såpass stor del av tida mi på noe jeg synes er 
spennende (og samtidig få betalt for det), samtidig som 
det er krevende å ta ansvar for egen læring og egen 
progresjon. Heldigvis har det etter hvert vokst frem 
et nettverk av politiske geografer på instituttet, hvorav 
noen jobber med temaer som er tett knyttet opp til 
mitt eget forsknings prosjekt. Prosjektet mitt knytter seg 
også til eksisterende forskningsmiljø både på og utenfor 
Blindern. Det vil forhåpentligvis gjøre livet som forsker 
mindre ensomt. Samtidig håper jeg at også nye master-
studenter vil bli interessert i alle de spennende problem-
stillingene man kan utforske som politisk geograf  og at 
fl ere studenter vil begi seg til øst-Asia på feltarbeid!

Nærmere oversikt over nettverket 
til politisk geografi  ved UIO

I januar begynner Peris Sean Jones ved 
UIO. Jones jobber med menneske-
rettigheter og dets tilknytning til 
 utvikling og styreprosesser, og er i disse 
dager fremdeles lektor ved  University 
of  London. Hans geografi ske 
 forankring er sørlige Afrika hvor han 
har gjort forskning på HIV/AIDS.  I 
tillegg til Peris Sean Jones på ”Politics 
of  Human Rights” jobber Jemima 
Garcia-Godos på menneskerettighets-
senteret. 
 Marianne Millstein har nylig 
begynt som førstelektor ved UIO. 
Stokke og Millstein er begge 
 innenfor fagfeltet ”Participation and 
 Representation in  Governance and 
Democracy”. Elin Selboe har ett års 
forskerstilling. Hun har i sin PhD-
avhandling fokusert på folks  individuell 
inkorporering i politiske  nettverk i sin 
forskning fra Colobane, Dekar. Innen-
for fagfeltet arbeidsgeografi  fi nner du 
David Christoffer Jordhus-Lier, som 
jobber ved NIBR. Dessuten jobber 
Marta Bivand Erdal ved PRIO. Hun 
har fokus på transnasjonal identitet og 
praksis. 
 Innenfor fagfeltet ”Discourse 
Analysis and Mediated Representation” 
jobber Elin Sæter, som nå befi nner seg 
i Kina. Hun analyserer massemedier for 
å få frem konstruksjoner av nasjonal 
identitet i Kina. Marielle Stigum (les 
om hennes forskning denne og forrige 
side) har også Kina som interessefelt 
og blitt  stipendiat denne høsten. Hun 
har tidligere skrevet masteroppgave om 
Frankrike.
 Er du i tvil hvem som kan 
noe om ditt interessefelt innenfor 
 politisk geografi  kan du alltids kontakte 
 Kristian Stokke. 



28

Samfunnsgeografen - tema: Politisk geografi 

Politisk geografi  har gjennomgått en omfattende 
 revitalisering de tre siste tiårene, delvis gjennom tematisk 
og teoretisk nyorientering blant forskere som  defi nerer 
seg som politiske geografer og delvis ved at andre 
samfunns geografer har gitt økt oppmerksomhet til 
spørsmål om makt og politikk. Denne revitaliseringen 
har imidlertid fått relativt liten oppmerksomhet innen-
for norsk samfunnsgeografi . Riktignok kan det hevdes 
at politisk geografi ske tema har en viss tilstedeværelse 
i  andre deler av samfunnsgeografi  (for eksempel i 
 bygeografi  og regional utvikling) og utenfor geografi  faget 
(for eksempel i valgstudier), men det er likevel slående 
at Universitetet i Oslo er det eneste lærestedet i Norge 

mobilisering og representasjon i sør og på koblingene 
mellom politiske institusjoner, folkelige organisasjoner 
og politisk diskurs, mens faget generelt har vært preget 
av et sterkere innslag av geopolitisk diskursanalyse. 

Sivilsamfunnsaktivisme og 
demokratisk representasjon
Et sentralt forskningstema for politiske geografer ved 
UiO har vært folkelig politisk organisering i forhold 
til reell representasjon innenfor liberalt demokrati og 
deltagelse i nyliberalt styresett. Et gjennomgående tema 
i disse studiene er behovet for kontekstuelle politiske 
analyser av koblingene mellom politiske handlingsrom 
og folkelig aktivisme. Denne forskningsagendaen ble 
først skissert av Mohan og Stokke (2000) i en kritisk 
diskusjon av normative antagelser om sivilsamfunnet 
innenfor nyliberal og post-marxistisk utviklingsdiskurs. 
Dette har blitt videreført i forskning om  desentralisering 
og demokratisering og i kontekstuelle studier av 
sivilsamfunns aktivisme (Harriss, Stokke og Törnquist 
2004).

Hetlands PhD-avhandling diskuterer for eksempel 
den antatte koblingen mellom desentralisering og 
 demokratisering i Mali og viser at slike reformer kan 
skape nye muligheter for folkelig deltagelse og politisk 
etterrettelighet, men også avpolitisering og ved varende 
elitedominans heller enn reelt lokaldemokrati ( Hetland 

Politisk geografi  ved Universitetet i Oslo

Av Kristian Stokke, professor 
samfunnsgeografi  og Elin Sæther, 
post doktor samfunnsgeografi 

Politisk geografi  er et fagområde som er vanskelig å defi nere og avgrense. De fl este forsøk blir enten for 
vage og altomfattende eller for spesifi kke og ekskluderende i forhold til mangfoldet av tema og tilnærminger 
 innenfor fagfeltet. I generelle termer kan vi si at politiske geografer studerer romlige dimensjoner (rom, 
sted, skala) ved makt og politikk. Politiske geografer har konvensjonelt gitt forrang til formelle politiske 
prosesser og statlig territorialitet på nasjonalt nivå, men dette hovedfokuset har etter hvert blitt utvidet 
gjennom ny forskning på andre skalaer og på maktrelasjoner utover den formelle politiske sfære. Samtidig 
har grensene mellom politisk geografi  og for eksempel feministisk geografi  eller sosial- og kulturgeografi  
generelt blitt mer uklare og porøse.

der  politisk 
geografi  er 
 institusjonalisert 
som forsknings- 
og undervisnings-
felt.

Forskning og 
undervisning 

i politisk geografi  ved UiO har hatt et hovedfokus på 
stat/samfunn-relasjoner i det globale sør. Mange av 
masteroppgavene, doktorgradsavhandlingene og de 
andre vitenskapelige publikasjonene i politisk geografi  
fra UiO har fokusert på mobilisering i sivilsamfunnet 
og politisk representasjon og deltagelse i forhold til 
liberalt demokrati, nyliberalt styresett og liberal fred i 
Afrika, Asia og Latin Amerika. I vårt arbeid med politisk 
deltagelse og representasjon er det også et kjennetegn at 
vi kombinerer studier av folkelig mobilisering,  politiske 
handlingsrom og diskursanalyse. Dette gir politisk 
geografi  ved UiO en egen identitet i forhold til den 
angloamerikanske hovedstrømmen i faget ved at vår 
lokale variant av fagfeltet har et hovedfokus på politisk 

“Forskning og undervisning 
i politisk geografi  ved UiO 
har hatt et hovedfokus på 
stat/samfunn-relasjoner i det 
globale sør.”

“Et overordnet geografi sk tema 
i disse studiene er behovet for 
å forstå formelt styresett og 
folkelig mobilisering som 
relasjonelle rom/sted/skala 
prosesser. “

2007).  Millsteins 
PhD- avhand ling 
viser på 
 tilsvarende vis 
at ny liberalt 
styresett i 
boligsektoren 
i Sør- Afrika 
skaper visse 
åpninger for 
invitert deltagelse, men også vedvarende problemer med 
av politisering, barrierer mot reell politisk innfl ytelse og 
organisatorisk fragmentering i sivilsamfunnet (Millstein 
2008). Disse funnene er i samsvar med Oldfi eld og 
Stokke (2006) sin diskusjon av hvordan sameksistensen 



29

Samfunnsgeografen - tema: Politisk geografi

av liberalt demokrati og nyliberalt styresett skaper 
komplekse og motsetningsfylte politiske handlingsrom 
for folkelig mobilisering og vedvarende problemer i 
forhold til effektiv organisering og reell politisk inn-
flytelse. Liers PhD-avhandling (fra  University of  
Manchester) viser at disse politiske og organisatoriske 
barrierene også har en avgjørende betydning for forsøk 
på å overkomme lokal fragmentering og oppnå økt 
politisk innflytelse gjennom brede allianser av fag-
foreninger og sosiale bevegelser (Lier 2009). Et over-
ordnet geografisk tema i disse studiene er behovet for å 
forstå formelt styresett og folkelig mobilisering som 
relasjonelle rom/sted/skala prosesser. Dette er ikke 
minst tydelig i Jones (2009) sin forskning på politikk 
omkring HIV/AIDS der han viser hvordan menneske-
rettigheter skaper flerskala handlingsrom for rettighets-
basert mobilisering omkring retten til medisinsk be-
handling og styresett i helsesektoren (se også Jones og 
Stokke 2005). 

Selboes PhD-avhandling utvider fokuset fra kollektiv 
organisering til individuell inkorporering i vertikale 
politiske nettverk. Hennes forskning dokumenterer at 
folk er multiaktive i sine hverdagsliv for å tilfredsstille 
grunnbehov og at de fremmer politiske interesser 
i forhold til nettverk og institusjoner i politiske og 
religiøse felt. Dette arbeidet viser ikke minst behovet 
for å utvide perspektivet fra formelle politiske kanaler 
og prosesser til kontekstuelle og flerskala studier av 
uformelle nettverk og hverdagslige praksiser for å 
fange folks relasjon til det politiske feltet. Et teoretisk 
rammeverk og empiriske illustrasjoner av dette utvidete 
perspektivet på politisk representasjon er presentert i 
Törnquist, Webster og Stokke (2009) og anvendt for 
samfunnsgeografisk forskning på liberal fred av Stokke 
(2009a, b).

Symbolsk representasjon og diskurs
Alle de forannevnte studiene er kjennetegnet av 
en strategisk-relasjonell tilnærming til politisk 
representasjon og deltagelse i den forstand at de vekt-

ikke forrang til symbolske aspekt ved politisk represent-
asjon. Et unntak her er Selboes avhandling som fram-
hever betydningen av legitimitet og symbolsk makt 
innenfor nettverkspolitikken. Meningsdimensjonen er 
imidlertid framtredende i andre masteroppgaver og PhD-
avhandlinger som fokuserer på diskursiv konstruksjon 
og politisk bruk av kollektive identiteter eller på mediert 
representasjon og politisk kommunikasjon.

Studier som fokuserer på identitetsdiskurser vektlegger 
at kollektive handlinger ikke kan forstås som en bevisst-
gjøring og mobilisering av forutbestemte sosiale grupper 
men heller som diskursiv konstruksjon og politisk bruk 
av forestilte fellesskap (Stokke og Selboe 2009). Et litt 
tilfeldig utvalg av masteroppgaver i politisk geografi 
kan brukes til å illustrere dette temaet. Kjæret (2000), 
for eksempel, demonstrerer at diskurser om Rehoboth 
Baster identitet og territorialitet i Namibia innebærer en 
systematisk inklusjon og eksklusjon av folk og steder og 
at slike praksiser er nært knyttet til koloniale og post-
koloniale politiske institusjoner. Worren (2007) viser 
hvordan Alawi minoritetsidentitet i Syria er konstruert 
i relasjon til Sunnimajoriteten og poengterer spesielt at 
frykt for majoriteten gjør at identitetskonstruksjonen i 

“Studier som fokuserer på 
identitetsdiskurser vektlegger 
at kollektive handlinger ikke 
kan forstås som en bevisst-
gjøring og mobilisering av 
forutbestemte sosiale grupper 
men heller som diskursiv 
konstruksjon og politisk bruk 
av forestilte fellesskap.”

legger strategiske 
handlinger i 
forhold til poli-
tiske handlings-
rom og makt-
relasjoner. Selv 
om de erkjenner 
betydningen 
av menings-
dimensjonen i 
stat/samfunn-
relasjoner gir de 

“Et annet tema innenfor politisk 
geografisk diskursanalyse ved 
UiO dreier seg om menings-
innholdet og den politiske rollen 
til medierte representasjoner.“

betydelig grad 
blir usynlig-
gjort for 
majoriteten. I 
motsetning til 
dette fokuset 
på skjulte 
diskurser 
bruker 
Sæther (2000) 
medierepresentasjoner for å få fram den offisielle 
konstruksjonen av kinesisk nasjonal identitet. I likhet 
med Worren og andre framhever hun bruken av andre 
i konstruksjonen av forestilte fellesskap og hevder at i 
kinesisk nasjonsdiskurs dreier dette seg først og fremst 
om Kinas minoriteter som et indre andre og Vesten som 
et ytre andre.

Et annet tema innenfor politisk geografisk diskurs-
analyse ved UiO dreier seg om meningsinnholdet og 
den politiske rollen til medierte representasjoner. Dette 
er spesielt framtredende i Sæthers PhD-avhandling om 
kritisk journalistikk i Kina (Sæther 2008), men denne 
forskningsagendaen er også sentral i Stigums analyse 
av mediarepresentasjoner av innvandrere i Frankrike 
(Stigum 2009). Sæther dokumenterer at deler av kinesisk 
massemedia har oppnådd en friere rolle i forhold til 
å representere sosiale problemer. Enkelte journalister 
har utviklet nye diskursive praksiser som utfordrer den 
tradisjonelle mediarollen som talerør for ettpartistaten, 
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men også at dette er en betinget frihet som kan tas 
tilbake hvis den blir misbrukt. På et mer generelt 
plan hevder hun at medias rolle i demokratisering må 
 forstås gjennom en kombinert maktanalyse av politiske 
 institusjoner og relasjoner og analyser av diskursive 
praksiser i media. 

re vitaliseringen av politisk geografi  fokuserte på geo-
politiske realiteter i USA under den kalde krigen og ut-
viklet en radikal kritikk av geopolitikk, kan det bemerkes 
at vår lokale variant av politisk geografi  har et tematisk 
fokus som er i samsvar med norsk sør-politikk men 
der vi har utviklet en kritisk og kontekstuell  analytisk 
tilnærming til politikk og utvikling i sør. Nå som politisk 
geografi  ved UiO har lagt bak seg et tiår med etablering 
og konsolidering av fagfeltet er  utfordringen å videre-
utvikle faget innenfor utvalgte satsingsområder. Vårt 
ståsted i forhold til denne utfordringen er at politisk 
 geografi  ved UiO kan og bør satse på kritisk geografi sk 
analyse av institusjonelle  arrangement, diskursive 
 praksiser og politisk  mobilisering omkring politisk 
 representasjon i det globale sør. Med det grunnlaget 
som nå er skapt i politisk geografi sk forskning og 
under visning er det også mulig og ønskelig å bygge ned 
de skillelinjene som har eksistert  mellom ulike fagfelt i 
samfunnsgeografi  ved UiO gjennom politisk geografi ske 
bidrag til forskning på for eksempel byutvikling, klimatil-
pasninger og sosio-økonomisk utvikling.

“Nå som politisk geografi  ved 
UiO har lagt bak seg et tiår med 
etablering og  konsolidering 
av fagfeltet er utfordringen å 
 videreutvikle faget innenfor 
utvalgte satsingsområder.”

Konklusjon
Selv om 
 politisk 
 geografi  har 
en relativt 
kort  historie 
og svak 
 institujonell 

basis i Norge, er det god grunn til å framheve mang-
foldet av masteroppgaver, PhD-avhandlinger og 
vitenskapelige publikasjoner innenfor politisk geografi  
ved  Universitetet i Oslo. Disse er godt plassert innenfor 
det inter nasjonale fagfeltet samtidig som de har klare 
lokale særtrekk. På samme måten som den generelle 
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Myter om transport:

 Trafi kalt trippeldrap 
Med stø hånd tar Samfunnsgeografens 
skarpretter livet av tre seiglivede myter om bil-
trafi kk. Les videre, og du vil forstå at dommen var 
hard, men rettferdig. 

Av Eivin Winsvold, 
masterstudent samfunnsgeografi  

Du har sikkert hørt dem før, politikerne som bedyrer 
at hensynet til miljøet er viktig, at situasjonen er svært 
alvorlig, at vi har kort tid til å handle, at vi må tenke på 
vår felles framtid og på barn og barnebarn. Men så, når 
det blir tid for konkret handling, endrer tonen seg; de 
skulle gjerne redusert biltrafi kken, men rushtidsavgift er 
usosialt og rammer de fattige, bilistene betaler allerede 
avgifter i bøtter og spann, og vi er simpelthen nødt til å 
bygge nye motorveier for at folk skal slippe å stange i kø. 
Hvem skal vi tro på? 

Argumentet om at biler som står i kø er et miljøproblem 
brukes ofte for å rettferdiggjøre veibygging. Sannheten 
er imidlertid diametralt motsatt: Kø er ikke et miljø-
problem, det er rett og slett et av de beste virkemidlene 
vi har for å begrense biltrafi kk. Å stange i kø er så 
kjedelig at selv en barket bilist vil vurdere å velge et mer 
miljøvennlig transportmiddel, ikke av hensyn til miljøet, 
men for å komme fortere fram. Kø fungerer spesielt 
godt som disinsentiv mot å kjøre bil i rushtida, når vei-
nettet er nær maksimal belastning. 
 Kø har dessuten en folkeopplysende dimen-
sjon; bilen er et svært arealkrevende transportmiddel, 
og dette vises svært godt i rushtida, når en stor mengde 
mennesker reiser i samme retning innenfor samme tids-

Myte #1: Det er forurensende å la biler stå i kø 

rom. Mens en 12 meter lang buss kan romme 
over 50 passasjerer, frakter en fem meter lang 
bil gjerne bare én person. Forskjellen er stor; 
en enkelt buss kan erstatte 1,6 kilometer bilkø 
(Monbiot 2007). Hovedårsaken til at buss er så 
mye mer effektivt enn privatbil ligger i bremse-
lengden; både buss og bil må holde en viss 
avstand til kjøretøyet foran seg for å unngå 
ulykker. Og overraskende nok; privatbilen 
opptar mer plass på veien jo større hastighet den 
holder. Årsaken er ganske enkelt det vi lærte på 
trafi kalt grunnkurs; bremselengden fi redobles 
når hastigheten dobles. Den reelle implikasjonen 
av dette blir at en vei kan romme omtrent tre 
ganger så mange biler når hastigheten reduseres 
fra 90 til 45 km/t (Monbiot 2007). Dette for-
klarer også rent logisk hvorfor kø oppstår; for 
at bilene skal kunne holde 90 km/t bør det helst 
være minst 73 meter mellom hver bil. Denne 
plassen fi nnes rett og slett ikke i rushtiden. Først 
når farten reduseres blir det plass til fl ere biler 
på veien. Kø er altså et naturlig symptom på at 
veinettet er belastet. 
 At biler står i kø er altså ikke bare 
 negativt; en bilkø demonstrerer med all 
 tydelighet hvor lite egnet privatbilen er til å 
avvikle store trafi kkmengder i tettbygde strøk, 
og kø bidrar til å begrense privatbiltrafi kken, 
spesielt i rushtida. Et faktum lar seg imidler-
tid ikke bestride: En privatbil forurenser mer 
per personkilometer når den står i kø enn når 
den holder en jevn hastighet. Sintef  anslår at 
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klimagassutslippene kan kuttes med mellom 3 og 7% 
ved veiutbygging ettersom trafikken da vil flyte jevnere 
(Knudsen og Bang 2007). Bør vi da bygge veier likevel? 
 Svaret er nei. Som Tennøy (2008b) påpeker 
er problemet med denne konklusjonen at Sintef  ikke 
tar hensyn til at økt veikapasitet i seg selv genererer ny 
trafikk, såkalt “induced road travel”. Ifølge Tennøy vil 
økningen i utslipp som følge av denne nye biltrafikken 
være langt større enn de reduksjonen man oppnår på 
grunn av bedre trafikkflyt. Undersøkelser fra blant annet 
Storbritannia og USA tyder på at ny veikapasitet 
genererer trafikkøkning nesten i et 1:1-forhold, en 
økning i veikapasiteten på 10% ser ut til å gi omtrent 9% 
økning i trafikkvolumet (Cervero 2003). Biltrafikk ser 
altså ut til å oppføre seg mer som en gass enn som en 
væske; den fyller den plassen den får til rådighet. 

Rushtidsavgift anses i forskningsmiljøene som et av de 
beste og mest målrettede tiltakene som kan tas i bruk 
for å begrense privatbilismen. Privatbilens venner viser 
imidlertid en plutselig omsorg for de fattige når debatten 
om rushtidsavgift dukker opp; politikerne skyver fattige 
og småbarnsfamilier foran seg, og argumenterer med at 
svake grupper vil rammes hardest av en rushtidsavgift. 
I Hordaland hevder for eksempel Fremskrittspartiet at 
“rushtidsavgiften er usosial, og at den vil rydde 
Bergensveiene for småbarnsforeldre og vanlige lønns-
mottakere” (Bergens Tidende 2008). Også Høyre skyver 
barnefamiliene foran seg, og hevder at “småbarnsfamilier 
og andre som er avhengige av bil, men som ikke har et 
tilfredsstillende alternativ, vil bli hardest rammet” (Høyre 
2009). Men stemmer dette? Er det slik at rushtidsavgift 
vil presse vanlige folk av veiene, mens rikingene bare kan 
kjøpe seg fri? 
 Forskningen tyder ikke på det. Det vil si; den 
forskningen som finnes, gjerne basert på modeller og 
ikke på empiriske undersøkelser, tyder ikke på det. På 
grunn av politisk motvilje mot å prøve ut rushtidsavgift 
i praksis finnes det på verdensbasis kun en begrenset 
mengde konkrete eksempler å studere. London var den 
første vestlige byen som innførte rushtidsavgift i 2003, 
mens Stockholm fulgte etter noen år senere. Resultater 
fra modeller og erfaringer fra disse to konkrete byene 
peker i en retning: De som rammes hardest av rush-
tidsavgifter er ikke fattigfolk, det er derimot velstående 
menn med høy utdanning. Både menn, høyinntekts-
grupper og grupper med høyere utdanning er over-
representert blant dem som vil tape på rushtidsavgift 
(Aas m. fl. 2009). Grupper med lav inntekt vil derimot 
kunne tjene på rushtidsavgift, så lenge inntektene fra 
rushtidsavgiften overføres til kollektivtrafikken (Welde 
2007). Både lavinntektsgrupper og kvinner har nemlig 
det til felles at de i stor grad reiser kollektivt, og disse vil 

Myte #3: Vi må bruke gulrot før vi tyr til pisken 

dermed komme heldig ut dersom inntektene fra rush-
tidsavgift brukes til å gjøre kollektivtrafikken billigere og 
bedre. 
 Og så til dette med barnefamiliene. Resultatene 
fra Stockholm tyder på at familier med barn og familier 
med to voksne er blant dem som betaler mest i rush-
tidsavgift (Welde 2007). 
Dette er naturlig nok et 
problem som må tas på 
alvor dersom rushtid-
savgift skal innføres. Men 
hvor stort er egentlig 
dette problemet? En 
undersøkelse fra Oslo og 
Akershus viser at kun tre prosent av de som bruker bil til 
barnehagen er avhengige av å krysse bomringen (Aas m. 
fl. 2009). Dersom vi antar at en framtidig rushtidsavgift 
vil kreves inn ved passering av den eksisterende bom-
ringen, vil dette ramme svært få småbarnsforeldre på vei 
til barnehagen. Om undersøkelsen stemmer er det liten 
grunn til å bekymre seg for at småbarnsforeldre vil lide 
overlast ved innføringen av en ny rushtidsavgift. 

Det første spørsmålet en bør stille seg i denne sammen-
hengen er kanskje: Hvorfor er eselmetaforer så utbredt 
i samferdselspolitikken? Pisk og gulrot kan kanskje få 
opp farten på et muldyr, men kan de bidra til å redusere 
biltrafikken? Om vi aksepterer metaforen, og godtar 
at “pisk” representerer restriktive virkemidler, som 
rushtidsavgift, mens “gulrot” representerer positive 
insentiver, for eksempel bedre kollektivtrafikk, kan vi 
bevege oss over til neste problemstilling: Holder det å 
lokke passasjerer over til kollektivtrafikken, eller må vi 
også aktivt begrense privatbilismen? Må vi virkelig piske 
bilistene, eller kan de lokkes ut av bilen med en saftig 
gulrot? 
 Oslos unge, fremadstormende samferdsels-
byråd, Jøran Kallmyr fra FrP, holder en knapp på gulrota. 
Han mener at “trafikkmønsteret må endres naturlig. Og 
når kollektivtilbudet bare blir attraktivt nok, vil folk velge 
annerledes” (Aftenposten 2009). Kallmyr har naturligvis 
et poeng; kvaliteten på kollektivtilbudet må være høyt, 
slik at det utgjør et reelt alternativ til privatbil. Men å 
tro at situasjonen skal la seg ordne uten bruk av pisk 
er naivt. Vi risikerer da å havne i den verst tenkelige 
situasjonen vi kan havne i rent transportmessig: At 
kollektivtrafikken supplerer  de reisene som blir foretatt 
med privatbil i stedet for å erstatte dem. Kollektivtrafikk 
er nemlig langt fra utslippsfritt; hver nye buss som puttes 
på veien forbruker omtrent 3 liter diesel på mila når den 
kjøres i bytrafikk, og en liter diesel blir til 3 kg CO2 i 
atmosfæren (NRK 2009). Er det da miljøvennlig å sette 
flere busser i trafikk, om disse bussene ikke erstatter 

Myte#2: Rushtidsavgift er usosialt og rammer de fattige 

“En undersøkelse fra Oslo 
og Akershus viser at kun tre 
prosent av de som bruker bil 
til barnehagen er avhengige 
av å krysse bomringen”
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allerede eksisterende biltrafi kk? 
Tennøy (2008a) mener det fi nnes nærmest en 
konsensus blant planleggerne om hvilke virkemidler som 
er nødvendige for å redusere trafi kkmengden i byene. 
Fire strategier må anvendes; bevisst arealplanlegging, 
restriksjoner på biltrafi kken (fysiske og fi skale), 
forbedret kollektivtrafi kk og bedrede forhold for 
fotgjengere og syklister. Tennøy påpeker at disse virke-
midlene må brukes i kombinasjon dersom vi skal lykkes 
med å redusere trafi kkvolumet. Det holder altså ikke 
bare å forbedre kollektivtilbudet, dette virkemidlet må 
brukes i kombinasjon med andre virkemidler, blant annet 
restriksjoner på biltrafi kken.  
 Til tross for enigheten i fagmiljøene ser 

politikerne ut til å ha en sterk uvilje mot å bruke pisk 
i samferdselspolitikken. De framstiller konsekvent en 
økning i antall kollektivreisende som et gode i seg selv, 
og unngår ubehagelige spørsmål om hvorvidt disse 
nye kollektivreisene faktisk er et gode for miljøet. Slik 
ender vi opp med det Monbiot (2007) omtaler som det 
verste av alle tenkelige scenarier; at både biltrafi kken og 
kollektivtrafi kken vokser ukontrollert, og sammen sørger 
for økte utslipp fra transportsektoren. Mens vei bygging 
kan føre til “induced road travel” (se myte #1), kan 
utbygging av kollektivtrafi kk føre til “induced public 
transport”, noe som ikke er et gode for miljøet så lenge 
politikerne ikke tør å svinge pisken mot bilistene. 

Kø på Carl Berner. Kanskje er Vegvesenet enig med Eivinds første myte når de nå (i følge deres hjemme-
sider) bygger om til rektangulær rundkjøring med sikte på å redusere biltrafi kken med 40% i rushtiden.
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I desember reiser samfunnsgeografi student Jarand 
Ullestad til København for å overvære klimatoppmøtet. 

Hvert år holder FNs klimakonvensjon toppmøte, 
men årets samling i København er ekstra viktig, da 
det er meningen at en ny internasjonal klimaavtale 
skal forhandles frem.  Jarand er med i Change-
makers politiske utvalg for klima og miljø, og har 
fulgt nøye med på opptrappingen til møtet allerede.

– Jeg var på klimakonvensjonens møte i Bonn i juni, 
hvor fl ere forslag til en ny avtale ble lagt på bordet. Det 
var en realistisk oppvekker, FN-systemet er treigt, det tar 
tid når man skal ta hensyn til alle 192 land. Forslagene 
som har kommet er ikke gode nok. De rike landene 
anerkjenner ikke sitt historiske ansvar med hensyn til 
utslipp og ujevn fordeling, og dette er problematisk om 
man skal bidra til å møte klimautfordringene. U-landene 
mener at vi i vesten har en klimagjeld, og vil heller ikke 
forplikte seg til å kutte når de samtidig har utfordringer 
knyttet til utvikling. India og Kina pleier å argumentere 
med at de har utrolig lave utslipp per innbygger, og at 
det er urimelig at de skal kutte like mye som vesten hvis 
man ser det slik at alle skal ha like muligheter. Likevel 
er det enighet om at utviklingsland ikke kan gjennomgå 
en like forurensende utviklingsprosess som vesten, 
men noen må fi nansiere den grønne teknologien de i 
så fall må benytte. Kina har hatt en så stor vekst at de 
forventer ikke å få midler til dette. De vil selv satse på 
energi effektivisering, men er ikke villige til forplikte seg 
til utslippkutt på lik linje med de rike landene.

USA er en sinke
Jarand mener at USA fortsatt er det største hinderet i 
inngåelsen av en ny klimaavtale, men at Obama ikke kan 
lastes for dette.
- USA har aldri hatt en klimalov, og forslaget deres er 
enda ikke ferdigforhandlet, så vi risikerer et nytt  scenario 
a la Kyoto. Da hadde ikke USA støtte for avtalen 
hjemme, og ble derfor stående utenfor. De har også 
lave ambisjoner for klimagasskutt. Norge er det eneste 

landet som har et forslag som har hold i vitenskapen om 
å nå togradersmålet. Vi er villige til å kutte inntil 40% av 
1990-nivå dersom det blir en god avtale i København, og 
vil uansett redusere utslipp med 30%. EU har sagt seg 
villige til å kutte 20 %, maks 30%. Til sammenlikning har 
USA satt sitt mål til 1-5%, dersom de i det hele tatt vil få 
dette forslaget igjennom i kongressen. Sentralt i forbind-
else med dette er at mens USA må gjøre store kutt for å 
nå togradersmålet, så ser de at Kina ikke må det samme, 
noe som kan gi dem et fortrinn i industri og handel. 
En annen utfordring for ny klimaavtale er at avtale-
teksten som skal forhandles frem er veldig lang. Kyoto-
 protokollen er 30 sider, men dokumentet til København 
er nesten 200 sider. Det er mange forslag, og kamp om 
formuleringer.

Frykter dårlig avtale
- Sannsynligvis vil vi få en rammeavtale, som er en grov 
skisse for hva landene må foreta seg. Den vil gjerne være 
upresist formulert, med noen løsninger for hvordan mål 
skal nås, men uten de endelige målene. Likevel er dette 
bedre enn en dårlig avtale, hvor landene blir enige om 
lave utslippskutt. Det verste utfallet er om avtalen ikke 
er basert på vitenskaplige premisser for utslippskutt, og 
en rettferdig fordeling av ansvaret. Selv om Jarand virker 
noe pessimistisk til hva utfallet av møtet kan bli, er han 
ikke i tvil om at han vil reise ned: - Dette møtet er en av 
de viktigste hendelsene i min tid, jeg drar til København 
fordi jeg mener en ny klimaavtale er avgjørende for 
fremtida.

Forventninger til København:

Av Maria Stokke, 
bachelorstudent samfunnsgeografi 

En ny klimaavtale er 
avgjørende for fremtida

Jarand Ullestad klar for klimatoppmøte i København
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Min masteroppgave

Av Kjersti Nordskog, 
tidligere masterstudent samfunnsgeografi 

Puerto Rico ligger i det Karibiske hav og er naboøya 
til Den dominikanske republikk og Haiti. Puerto Rico 
er ikke en selvstendig nasjon, men et territorium til 
USA. Øya har ikke status som delstat, men har offi sielt 
navn Commonwealth (på engelsk), eller Estado Libre 
 Asociado (altså fritt assosiert stat) på spansk. Ved fl ere 
tilfeller har Puerto Rico fått tilbudet om å avslutte sitt 
kolonilignende forhold til USA.  Befolkningen har 
 gjennom legitime og demokratiske folke avstemninger 
takket nei både til selvstendighet, og til å gå inn i 
 Amerikas Forente Stater som den 51. delstat. Her dukket 
min interesse for Puerto Rico opp. Hvordan kunne det 
ha seg at fi re millioner mennesker med vitende og vilje 
takker nei til selvstendighet, når mange andre etniske 
grupper er villige til å bruke ekstreme virkemidler for å 
oppnå nettopp dette? Til tross for uviljen mot å rive seg 
løs fra USA er puertoricanerene meget patriotiske, og de 
har en forskjellig kulturell, etnisk, historisk og språklig 
bakgrunn enn den jevne USA-amerikaner. 
 Dette var utgangspunkt for oppgavens problem-
stilling, som gikk ut på å belyse den fritt assosierte staten 
gjennom et diskursperspektiv. Hvilke fortellinger er 
det som danner puertoricanerenes diskurs omkring sitt 
lands politiske organisering, og hvordan brukes disse 
 diskursene til å ”forsvare” en slik politisk organisering.
 Teorien som ligger til grunn for oppgaven er 
i hovedsak Lacalu og Mouffes diskursteori, men med 
innslag og inspirasjon også fra Potter og Wetherells 
diskurspsykologi. Jeg har tatt utgangspunkt i koloni-
diskursene Edward Said presenterte i sin berømte bok 
”Orientalismen”, og kombinert med Homi Bhabhas 
hybriditetsteori. 
 Jeg gjorde til sammen 11 intervjuer, og samlet 
sammen en hel rekke avisutklipp mens jeg gjorde felt-
arbeid i Puerto Ricos hovedstad San Juan høsten 2008. 
Informantene var både kjente politikere og helt vanlige 
mennesker. Når jeg kom hjem fra feltarbeid viste det seg 
at jeg hadde mer enn nok informasjon fra intervjuene jeg 
gjorde. Dermed ble avisartiklene aldri brukt. Tiden jeg 
brukte på å lese og samle dem var likevel ikke bortkastet, 

da mange av mine informanter refererte til artiklene og 
sakene de omhandlet i intervjuene.  
 Jeg fant at folk på Puerto Rico i all hovedsak 
hører hjemme i én av tre politiske leirer, representert av 
hver sitt parti: de som vil ha selvstendighet, de som vil 
fortsette som fritt assosiert stat og de som vil bli den 
51. delstaten til USA. De to siste gruppene er omtrent 
like store, mens independentistaene er en forholdsvis 
liten gruppe som får ca 4 % oppslutning ved valg. Jeg 
har valgt å tolke diskurser som tilgjengelige ressurser 
som eksisterer og som kan brukes av alle og enhver. 
Hver enkelt politisk gruppe/parti kan rett og slett velge 
og vrake diskurser, for så å sette dem sammen til en 
”pakke” som passer deres sak. I noen tilfeller baserer de 
forskjellige leirene seg på samme diskurser, andre ganger 
er de helt forskjellige. Jeg fant at partiet som ønsker å 
opprettholde status quo, samt de som vil inkludere Puerto 
Rico i USA, bruker diskursene til å skape en følelse av 
”avhengighet” til USA. I oppgaven min har jeg også 
vist hvordan diskursene kan brukes for å holde liv i (og 
forsterke) en allerede eksisterende redsel for hva som vil 
hende dersom landet skulle bli selvstendig. Resultatet av 
denne diskursbruken gjør det politiske arbeidet til øyas 
selvstendighetsparti vanskeligere. 

Nå jobber jeg som forskingskonsulent på Norsk 
institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Det er ikke så mange år siden jeg, i likhet med de 
fl este andre, hadde store problemer med å skille 
Costa Rica fra Puerto Rico. Det var utelukkende 
gjennom tilfeldigheter at jeg ble kjent med Puerto 
Ricos politiske situasjon, og dermed også temaet for 
masteroppgaven jeg nettopp har levert inn. 



Terras hjørne:

Titt titt Terra kaller!!! “Hmm” tenker du, “Terra, hva 
var det for noe igjen”. “Huff  huff  det er så mye å 
huske på”. 

Vi i Terra skal gjøre det enkelt for deg.... Fest. Så enkelt 
og greit. Eller... moro. Sosial sammenkomst duger 
også.

Terra er festforeningen på samfunnsgeografi . Vi 
arrangerer hyttetur, semesterstartsfest, fortball-
turnering, pub til pub kvelder, julebord og sommer-
avslutning. Med andre ord..... Terra betyr mye moro. 
Har du gode ideer? Lyst til å bidra på noen av 
 aktivitetene ovenfor? 

Ta kontakt på mail: ingvildmuri@gmail.com

-Ingvild

Nytt fra Programutvalget:

Vi  i PU har i høst, etter å vært litt fåtallige, fått mange 
nye medlemmer. Det er fl ott! Vi har derfor mye på 
agendaen fremover; fl ere fagfi lmer, master presentasjoner, 
ekskursjoner osv. 

Programutvalget kan aldri få for mange medlemmer, så 
det er ennå plass, om noen har noe de har lyst til å bidra 
med, være seg om det er stort eller smått. 

Ta gjerne konatkt med meg på mail: 
silje.hammershaug@gmail.com

Da jeg fra nyttår fratrer mitt verv som leder for 
Programutvalget på Samfunnsgeografi  vil jeg benytte 
anledningen til  å takke for meg og takke for samarbeidet.

-Silje
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