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Den sisten tidens fokus på biologiske forklaringer bak 
sosiale fenomener har vært et hett tema blant 
samfunnsgeografer. I den forbindelse vil vi si at man 
selvfølgelig kan peke opp og ned på metodefeil og 
overflatisk behandling av intervjuobjekt i programmet. At 
konklusjonene kommer før drøftingen er det vel heller 
ingen som vil benekte. Gode samfunnsvitere (som jo alle 
samfunnsgeografer er) bør alltid være i stand til å se 
to sider av saken. I denne postmoderne tid er det nok 
mange av oss som har hatt godt av å bli minnet på at 
det kan finnes andre perspektiver enn sosial-
konstruktivisme. Det er ikke vår jobb å håne (som 
kjønnsforsker Lorentzen og mange andre vi har snakket 
om den siste tiden) alternative forklaringer. Skal man 
ha troverdighet i diskusjoner må man komme opp 
med gode argumenter og forklaringer for en alternativ 
ontologi. Det gjelder både ovenfor samfunnsvitere og 
menigmann. 
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Biologi som kilde for metaforer
I utviklingen av evolusjonær økonomisk geografi er 
det hentet inspirasjon fra noen av de 
”alternative” bidragsyterne innenfor økonomifaget. 
Særlig har Joseph Schumpeter og arbeidene til 
Richard Nelson og Sidney Winter vært viktige. 
Schumpeter (1942) utviklet sitt ståsted som en 
kritikk mot den neo-klassiske tradisjonens postulat 
om ”economic man” og systemer som beveget seg 
mot likevekt. Ifølge Schumpeter var alle systemer 
preget av ulikevekt, og han var opptatt av hvordan 
en stadig introduksjon av nye måter å organisere 
ressursene på, eller innovasjoner, var det som 
bidro til endring og økonomisk vekst. Han 
poengterte også at introduksjonen og 
forekomsten av innovasjoner var ulikt fordelt og at 
det var opphopninger innenfor noen sektorer og 
regioner. Schumpeter kan omtales som en 
evolusjonær økonom, men koblingene mot biologi 
og darwinisme var ikke spesielt tydelig innenfor 
hans arbeider. 

Linken mot biologi er betydelig klarere hos Nelson 
og Winters (1982) og deres såkalte ”evolutionary 
modelling”, som blant annet dreier seg om å forstå 
hvordan bedrifter utvikler og endrer seg. Sentralt 
i deres tilnærming er begrepet ”rutiner”, som er 
den faste eller etablerte praksisen i organisasjoner 
eller bedrifter. Slike rutiner er blant annet knyttet til 
hvordan forskning og innovasjon foregår, hvordan 
produksjonen organiserer og hvilke type relasjoner 
de har mot kundene. Slike organisasjonsmessige 
rutiner videreføres i bedriftene selv om det er 
endringer i staben og blant de personene som 
inngår i organisasjonen. Nelson og Winter omtaler 
rutiner som analogt til gener innenfor biologien, og 
de spesifikke ”genene” den enkelte bedrift besitter 

er på mange måter avgjørende for om den skal 
lykkes i markedet eller ikke. De er videre opptatt av 
hvordan populasjoner av bedrifter endrer seg 
gjennom prosesser preget av seleksjon, hvor 
bedrifter som har gener som i liten grad er 
tilpasset den gjeldende markedssituasjonen vil 
forsvinne, og imitasjon, som blant annet innbærer 
at enkeltbedrifts vellykkede tilpasninger kopieres av 
andre. Selv om de sier at bedriftene stadig tilegner 
seg nye egenskaper i kampen for å overleve, er 
de imidlertid relativ uklare på hvordan bedriftens 
rutiner eller gener endrer seg over tid og eventuelt 
hvorfor (Moene 2008). 

Nelson og Winter har også en særdeles 
pragmatisk holding til hvordan innsikt fra biologi kan 
brukes for å forstå utvikling og endring i økonomien. 
De sier at de er ”…pleased to expolit any idea from 
biology that seems helpful in the understanding of 
economic problems, but we are equally prepared 
to pass over anything that seems awkward, or 
to modify accepted biological theories radically in 
the interest of getting better economic theory” 
(1982:11). Det dreier seg altså om å bruke 
biologiens begrepsapparat i en mer metaforisk 
forstand. I tillegg er det også et betydelig innslag 
av eklektisisme i deres bruk av biologi. Begrepet 
og forklaringsmodeller som ”passer” anvendes, de 
som ikke passer forkastes eller de tilpasses den 
samfunnsmessige virkelighet. 

Økonomisk geografi som biologi?

Av Stig-Erik Jakobsen,
Professor ved Samfunnsgeografi

En av de nye retningene som har oppnådd stort popularitet innenfor økonomisk 
geografi det siste tiåret er evolusjonær økonomisk geografi. Fokuset mot det 
evolusjonære indikerer i utgangspunktet en kobling mot biologi og da særlig arbeidene 
til Charles Darwin, noe som naturligvis ikke er helt uproblematisk sett i lys av de siste 
måneders relativt heftige diskusjoner og meningsutvekslinger mellom biologer og 
samfunnsvitere. I dette bidraget skal jeg se nærmere på hvilken betydning biologenes 
tenkemåter og forklaringsmodeller spiller innenfor evolusjonær økonomisk geografi. 
Er evolusjonær økonomisk geografi en ny variant av naturdeterminismen innenfor 
samfunnsgeografien, eller er retningen i større grad forankret innenfor en samfunns-
vitenskapelig ontologi?
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Utviklingen av evolusjonær økonomisk geografi
Innenfor evolusjonær økonomisk geografi har man 
altså videreført og videreutviklet en del av 
tenkningen til Schumpeter og Nelson/Winter (se 
blant annet Boshma og Frenken 2006, Martin 
og Sunley 2006, Essletzbichler og Rigby 2007, 
Mackinnon m .fl. 2009). Man har også introdusert 
en del supplerende begreper, slik som ”path 
depenency” eller sporavhengighet, som innebærer 
at endringsprosesser i en organisasjon, et 
system eller på et sted, i betydelig grad påvirkes av 
organisasjoners/ systemer/steders historie. Slik 
sporavhengighet blir igjen relatert til begrepet om 
”lock-in”, eksempelvis at utviklingen i næringsmiljøer 
låses fast i spesifikke teknologiske eller 
kompetansemessige utviklingsbaner, som ikke 
nødvendigvis er gunstig i forhold til markeds-
situasjonen. Det er også et betydelig fokus mot et 
begrep som ”embededdness”, som handler om 
hvordan bedrifter forankres til steder i form av 
nettverk eller institusjonelle koblinger, og hvordan 
denne forankringen endres over tid (”dis-embed-
ding”). Disse begrepene er i første rekke 
evolusjonære, og koblingene mot biologifagets er 
ikke like tydelig som hos Nelson og Winter, 

Den evolusjonære tilnærmingen har oppnådd stor 
popularitet innenfor økonomisk geografi, blant 
annet siden den impliserer at økonomisk endring 
må forstås med utgangspunkt i den konteksten 
eller det stedet hvor prosessene finner sted. Dette 
innebærer at det territorielle kommer i fokus. I 
”tolkningen” av Nelson og Winter har man også i 
større grad sett på ”rutiner” som er felles for 
bedrifter i et næringsmiljø eller et produksjons-
system, og da gjerne konseptualisert i form av 
begrepet næringskultur. Det har vært et relativt 
begrenset fokus mot de interne rutinene i den 
enkelte bedrift. Man har også videreført 
prinsippet fra evolusjonær tenkning om at 
systemer er dynamiske og stadig under endring. I 
den sammenheng har det blant annet vært 
fokusert på hvordan næringsmiljøer kan bevege 
seg fra en positiv lock-in situasjon, hvor 
spesialisering innenfor en nisje og tette bånd 
mellom aktørene gir fortrinn i markedet, til en 
negativ lock-in situsjonen, hvor næringsmiljøer 
forsetter å produsere ”gårsdagens” produkter, 
selv om markedet har endret seg (Martin og 
Sunley 2006). Flere nyere studier har også sett på 
hvordan næringsklynger endrer seg over tid. 

Samtidig har det også vært et sterkt fokus på at 
studiene må unngå varianter av natur-
deteminisme eller historisk determinisme, hvor 
genene eller historien bestemmer ”alt.” 
Utviklingen av det enkelte produksjonssystem 

eller næringsmiljø vil blant annet være preget av 
varierende grad av stiavhengighet. I noen sammen-
henger betyr etablerte rutiner og historiske 
føringer mye, i andre sammenhenger har de 
historiske betingelsene relativt lite å si for 
bedriftenes praksis. Det er også slik at bedrift-
enes rutiner endrer seg betydelig raskere enn hva 
som er tilfelle for gener innenfor biologien. Det at 
næringsaktører forankres i felt og systemer med 
ulik geografisk utstrekning, noen lokale andre mer 
internasjonale, er også noe som understrekes 
(Bathelt m fl. 2006). Videre fokuseres det også på 
samspillet mellom historiske og institusjonell 
betingelser og aktørens intensjoner. Her dreier 
det seg blant annet om å etablere en bredere 
forståelse av hva som driver de enkelte økonomiske 
aktørene. Det handler ikke bare om å generere 
økonomisk profitt, men også om å oppnå 
legitimitet og kulturell og sosial kapital (Mackinnon 
m.fl. 2009). 

Hvordan anvende evolusjonær økonomisk geografi?
Spørsmålet er så hvordan evolusjonær økonomisk 
geografi kan anvendes i studier av romlige 
økonomiske fenomen. Dette kan illustrere med 
en tenkt analyse av et dagsaktuelt tema, nemlig 
kriser i økonomien. Den samfunnsvitenskaplig 
orientert økonomiske geografien, som ikke må 
forveksles med samfunnsøkonomenes egen variant 
av økonomisk geografi (”New Economic Geogra-
phy” (Krugman 1991)), vil i liten grad ta for seg 
makroøkonomiske årsaker til krisen. Istedenfor vil 
man i større grad fokusere på hvorfor en internas-
jonal økonomisk krise har forskjellige utfall i ulike 
regioner/miljøer. Hva er eksempelvis forklaringen 
på at noen næringsmiljøer håndterer økonomiske 
kriser bedre enn andre?

Det finnes ulike evolusjonære analytiske begreper 
som kan anvendes når et slikt forhold skal 
forklares. For det første må man avdekke den 
historiske arven eller de organisasjonsmessige 
genene som er utviklet blant bedriftene i miljøet. 
Det er da blant annet viktig å avdekke hvilke hege-
moniske ideer eller verdier som er utviklet i miljøet, 
hvilke teknologisk spor utviklingen har fulgt så langt, 
og i hvilke grad slike historiske føringer vanskelig-
gjør det å tilpasse seg en ny markedssituasjon. Et 
annet forhold som må avklares er miljøets og 
aktørenes forankring. Domineres miljøet av lokale 
nettverk eller er det er det et betydelig innslag av 
eksterne koblinger? Mer utadrettede koblinger 
utgjør ofte viktige kilder for tilførsel av ny 
kompetanse som igjen er av stor betydning i 
forhold til innovasjon og nyskapning. Et tredje tema 
er imitasjon og adapsjon. I hvilken grad evner ek-
sempelvis bedriftene i det aktuelle miljøet å kopiere 
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vellykkede strategier og organisasjons-
modeller som andre aktører har introdusert, og 
hvor tilpasningsdyktige er bedriftene? Også graden 
av variasjon i miljøet bør være gjenstand for 
analyse. Er det komplementaritet mellom aktørenes 
kompetanse eller er det stor grad av ensretting. 
Andre viktige spørsmål er om det er like eller ulike 
strategier som innføres av aktørene for å håndtere 
krisen og i hvilken grad de har felles forståelse 
av krisen eller om det er ulike ideer om krisens 
betydning. Til slutt må man naturligvis også se på 
hvilke endringer som skjer i miljøet som en følge 
av krisen. Forsetter miljøet i samme utviklingsbane 
eller finner det sted en mutasjon, dvs. etablering av 
nye utviklingsbaner? Slike nye utviklingsbaner kan 
dreie seg om at bedriftene etablerer nye måter å 
organisere virksomhetene på (internt og eksternt), 
de retter seg mot nye markeder eller det vokser 
fram virksomheter innenfor nye felt. Et supplerende 
spørsmål er i hvilken grad slike nye utviklingsbaner 
baserer seg på rutiner og på kompetanse som er 
etablert i tidligere utviklingsbaner. 

Behov for mer evolusjonær økonomisk geografi
Gjennomgangen har vist at den økte populariteten 
til evolusjonær økonomisk geografi ikke innebærer 
at økonomisk geografi har tatt steget over i biologien. 
Det handler i større grad om at det etableres en 
mer dynamisk og teoriorientert forståelse innenfor 
et fagområde som tradisjonelt har vært kritisert for 
statiske og empiritunge beskrivelser av 
lokaliseringsmønstre, nettverk og vellykkede 
næringsklynger. Begreper fra biologien brukes 
metaforisk og retningen er trygt forankret innenfor 

en samfunnsvitenskapelig ontologi. Det er imidler-
tid en retning som fortsatt er i en tidlig fase i et 
(”evolusjonært”) utviklingsforløp.  Det er mangel på 
et veldefinert begrepsapparat, og blant annet er 
presisjonsnivået fortsatt relativt dårlig i bruken av 
sentrale begreper som path dependency, lock-in, 
institusjoner og agency. Flere av bidragene 
forsøker også å kombinere et aktørperspektiv 
(bedrifter) med et systemperspektiv 
(næringsmiljøer, klynger, innovasjonssystemer), 
men uten at det blir tydelig hvordan dette kan 
gjøres på en god måte. Det blir også hevdet at 
bidragene innenfor evolusjonær økonomisk geografi 
i liten grad har evnet å ta inn over seg betydningen 
av maktstrukturer, makroinstitusjoner, og det 
kapitalistiske produksjonssystemet mer 
grunnleggende logikk (Mackinnon m.fl. 2009). 
Analysene kan altså bli for “nærsynte.” 

I en videreutvikling av tilnærmingen er det følgelig 
viktig at de sentrale begrepene nyanseres og at 
deres forklaringskraft presiseres. Følgelig trengs 
det mer økonomisk geografi med en evolusjonær 
tilnærming. Det vil også være nyttig å knytte 
bidragene innenfor denne tilnærmingen tettere 
opp mot supplerende teoretiske perspektiver. Jeg 
tenker da ikke først og fremst på Darwin og biologi, 
men i større grad på retninger som innovasjons-
teori, nettverksteori og politisk-økonomisk geografi. 
Dette vil kunne bidra til å gi evolusjonær 
økonomisk geografi en tydeligere samfunns-
vitenskapelig forankring, og dermed også styrke 
mulighetene for gode og plausible forklaringer på 
romlige økonomiske fenomen. 
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Miljøutfordringer 

Av Maria Stokke
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

Som utvekslingsstudent  ved University of Cape Town har jeg hatt mulighet til å se på nært 
hold hvordan folk forholder seg til miljø og utvikling i et land med sterke kontraster og en 
spesiell historie og som straks skal arrrangere fotball-VM.

Sør-Afrika har kontinentets høyeste BNP og har opplevd betydelig økonomisk vekst siden 
apartheids fall og ANCs maktovertakelse i 1994. Det har likevel ikke ført til den utvikling-
en man hadde forventet. Staten har store utfordringer den sliter med å imøtekomme, 
da løsningene ikke er helt forenlige. Nasjonale problemer knyttet til fattigdom og ulikhet, 
utdanning, HIV/AIDS, kriminalitet, offentlige tjenester, arbeidsledighet skal  håndteres, 

samtidig som landet skal henge med på globaliserings-
bølgen og være konkurransedyktig, samt tiltrekke seg 
utenlandsinvesteringer. 

Energi og utvikling
Sør-Afrika er landet med høyest klimagassutslipp i 
Afrika, og nesten all energi kommer fra 
forurensende kullkraftverk. Landet  er på tiende 
plass når det gjelder utslipp på verdensbasis og 
forpliktet seg til å kutte 18% av 1990 nivå innen 
2020 under COP15 i København. Det vil bli 
vanskelig på grunn av Sør-Afrikas økende energi-
behov, og mangel på alternativer til kullsaft. I 
motsetning til alternative energikilder er kullkraft 
billig å finansiere, funksjonelt fra dag én, og Sør-
Afrika har en nærmest ubegrenset. Et nytt, stort 
kraftanlegg, Medupi, er under planlegging uten-
for Johannesburg. Dette prosjektet har fått stor 
internasjonal oppmerksomhet. Hvis kraftverket 
blir bygget vil det føre til en utslippsvekst på 26 
millioner tonn C02 i året, men landet har foreløpig 
ingen andre reelle alternativer til  kullkraftverk for 
å få dekket energietterspørselen.  Verdensbanken 
vil avgjøre i april om Sør-Afrika skal få innvilget lån 
til det massive prosjektet, og kritikken har ikke latt 
vente på seg. Aktivister fra Earth Life Africa, en 
afrikansk variant av Greenpeace, mener at Sør-
Afrika bør avstå fra å ta opp lån både fordi 
prosjektet ikke er miljøvennlig og fordi det kan sette 
landet i en vanskelig gjelds-situasjon. Regjeringen 
på sin side sier det vil være umulig å lykkes med 
økonomisk vekst og utvikling hvis en ikke får bukt 
med energiproblemene. Energi-mangelen fører til 
at prisene fyker til værs, og gjør strøm utilgjengelig 
for store deler av befolkningen. Dette er spesielt er 
problem om vinteren. Lokale jeg har kommet i 
kontakt med har fortalt at elektrisiteten tidvis 
stenges av et par timer om dagen for å redusere 

forbruket, det er rett og slett ikke nok energi til alle.

En rekke norske miljøorganisasjoner, blant andre 
Fremtiden i våre hender, Changemaker, Naturvern-
forbundet og Redd Barna, har bedt miljø- og 
utviklingsminister Erik Solheim om å si nei til lånet 
fra Verdensbanken fordi prosjektet ikke er miljø-
vennlig. Samtidig er det et utviklingshinder at Sør-
Afrika ikke på langt nær har en tilstrekkelig energi-
forsyning. Prisene stiger, og nå går det mot vinter 
her i sør. Jeg er kanskje en “fattig student” i Norge, 
men sett i forhold til den jevne sørafrikaner skal 
jeg ikke klage. Likevel er min erfaring så langt at 
strøm koster, og selv om vi ikke trenger strøm til 
oppvarming i min ringe studentbolig foreløpig, så 
må vi stadig fylle på med Rand på den forhånds-
betalte måleren i gangen. Townshipene er mørklagt 
på kveldstid fordi strøm er dyrt og vedlikeholdet er 
dårlig. 

Det er utvilsomt et dilemma om det bør gis lån til 
Medupi, men det ikke det er selvsagt at man skal 
stemme imot. Hvis argumentet er at man skal 
satse på fornybar energi isteden, bør en spørre seg 
om hvem som skal betale merkostnadene. Å kreve 
at Sør-Afrika skal finansiere miljøvennlige prosjekter, 
i en situasjon hvor energibehovet er så akutt, er 
urimelig og vitner om liten forståelse for de mange 
utfordringene Sør-Afrika står overfor utover klima. 
Likevel kan en ikke nekte for at det er uheldig med 
et stort kullkraftanlegg som vil spy ut tonnevis med 
C02 årlig i en tid hvor utslippskutt er ønskelig for 
enhver pris. Spørsmålet er hvilke alternativer Sør-
Afrika egentlig har, og i hvilken grad det 
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internasjonale samfunn bidrar til å gi 
alternativer til Medupianlegget.

Vrien vannsituasjon
En annen  stor  miljøutfordring er vannmangel, 
og det bygges demninger overalt for å samle 
opp det som er av vann. Selv om jeg for det 
meste har oppholdt meg i Cape Town og 
områder i umiddelbar nærhet, så har jeg 
sett flere demninger her enn noe annet sted 
i hele mitt liv. De fleste er relativt små, og er 
en nødvendighet hvis byene skal forsynes med 
vann. Demninger, spesielt de store, er kritisert i 
miljøkretser fordi de ikke er bærekraftige. Stille-
stående vann fordamper og kan føre til at den 
totale mengden vann minsker, og tar slik ikke 
vare på ressursen på en god måte. 
Demninger innebærer store naturinngrep, 
forstyrrer økosystem og leder vannet bort fra 
rurale områder. Det har uheldige 
konsekvenser for lokalbefolkningen, noe som var 
tilfelle i forbindelse med byggingen av Afrikas 
største demning, Katze dam i Lesotho. Her var 
korrupsjon et stort problem og byråkrater i 
Lesotho ble betalt av selskaper for å støtte 
prosjektet. Riktignok tjener Lesotho penger på 
dammen og den produserer energi, men den er 
ikke tjent lokalbefolkningen. Vannet i dammen 

at vann blir dyrere og slik utilgjengelig for fattige 
sørafrikanere. Dette har ført til massiv motstand 
og misnøye blant folk. Vannmangelen i Sør-Afrika er 
slik både naturlig og politisk konstruert.

På campus
Ved UCT er det kun en aktiv miljøorganisasjon, 
Green Campus Initiative. De jobber først og fremst 
med å gjøre universitetet mer miljøvennlig, blant 
annet ved å innføre kildesortering og sette opp 
carpools. På dette punktet har UCT kommet lenger 
enn UIO når det kommer til å være et miljøvennlig 
universitet. Utover dette er det generelt lite fokus 
på klimaendringer ved universitetet, og det er 
sjelden debatter eller stands som setter fokus på 
miljøproblemer.  Green Campus Initiative er et bra 
tiltak, men arbeidet deres begrenser seg  stort 
sett til universitetet, og informasjonen som gis har 
fokus på forurensing og dyrevern. Miljøproblemers 
komplekse natur, sammenheng mellom miljø-
problemer og handel, og utfordringer knyttet til 
miljø og utvikling, blir ikke formidlet. Det er jevnt 
over ikke tilgang på god informasjon, som jeg vil 
påstå at SV-fakultet i Oslo flommer over av.  Det 
kan sikkert være flere grunner til det,som nevnt er 
jo klima kun en av mange utfordringer sørafrikan-
ere har å bekymre seg over.

i Sør-Afrika
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går først og fremst til sørafrikanere, 
mens mange innbyggere i Lesotho 
opplever vannmangel. Alternativer til 
store damprosjekter er å satse på 
mindre prosjekter, eller å oppbevare 
vann i tanker. Det er kostbart ,men det 
tar bedre vare på vannet i det lange 
løp. 

Vannproblemene forverres av 
myndighetens vannpolitikk. Staten har 
delegert ansvar for finansiering av en 
rekke tjenester til lokale myndigheter, 
som har svært forskjellige muligheter 
til å kunne betale med tanke på ulikhet 
forårsaket av 40 år med apartheid. 
Priviligerte områder har mye lavere 
kostnader knyttet til tjenesteyting 
enn townships som må bygge opp 
alt fra scratch. En konsekvens er at 
lokale myndigheter må søke partner-
skap med private selskaper for å yte 
tjenestene de er pålagt, noe som gjør 
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Til daglig reiser Kristoffer til sitt kontor på NVE-by-
gget, som nå har tilholdssted på Skøyen grunnet 
rehabilitering av deres normale arbeidsplass på 
Majorstuen. NVE står for Norges vassdrags- og 
energidirektorat og jobber med forvaltning av 
nettopp vann- og energiressurser på landsbasis. I 
tillegg til å jobbe med sikkerhet, regulering, 
kartlegging av vann og energi, har NVE også 
forskningsarbeid og utviklingssamarbeid 
internasjonalt. Kristoffers oppgaver er rettet mot 
sikkerhet og kartlegging i Norge. Han benytter 
verktøy som GIS, samtidig som han har ansvar for 
vedlikehold på web. Kristoffer jobber med mange 
ingeniører, og har derfor lært seg mye nytt om 
vannrør, nett og dammer. Han fyrer løs med 
mange fremmedord som ”platedam”, ”steinfyllings-
dam” og ”nedstrøms”. 

Den potensielle katastrofen
Det har seg nemlig slik at Kristoffer er med på 
å gjøre Norge tryggere. I 1989 skrev SINTEF at 
”demninger representerer trolig Norges største 
potensial for storulykker”. Hvis demningen i et 
vassdrag går til brudd vil det kunne gi katastrofale 
følger. Eksempelvis kan noen av de større vann-
magasinene til lands kunne skylle bort hele daler. 
Den potensielle følgen et brudd vil gi er det 
Kristoffer er med på å kartlegge i GIS. Og det er 
nettopp her alle fagtermene som ”platedam”, 
”steinfyllingsdam” og ”nedstrøms” kommer inn 
i bilde. Det finnes flere platedammer i Norge 
i dag (se bilde). De er bygd opp av en mur. En 
steinfyllingsdam (se bilde neste side) er derimot 
å foretrekke fordi den er bygd av et tykt lag stein 
som ikke så lett lar seg briste. Det er derfor en 

Er en bachelor nok?

Flere bachelorstudenter uttrykker frustrasjon rundt ryktene om 
arbeidslivets syn på deres grad som utilstrekkelig for de 
interessante yrkene. Vi i Samfunnsgeografen har derfor funnet en 
som gikk ut med en bachelor i samfunnsgeografi for litt over et år 
siden og fikk napp i en interessant og utfordrende jobb. Den tidligere 
samfunnsgeografistudenten Kristoffer Skogseid, nå 25 år, fikk 

Hvordan en bachelorgrad, GIS- og studentforeningserfaring kan 
gi deg en kunnskapsjobb

Av Hege Hellvik,
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

stadig, om saktegående utbytting av alle 
platedammene i Norge over til steinfyll-
ingsdammer. Sistnevnte fremmedord, 
nedstrøms, går mot alt som befinner 
seg nedenfor dammen, den følgen et 
dambrudd vil kunne medføre. Kristoffer 
poengterer at Norge er kanskje en av 
de strengeste i forhold til utbygging og 
regulering. Men uhell forekommer, og 
når det først skjer kan det være snakk 
om hundrevis, kanskje tusenvis som blir 
dramatisk rammet av slike hendelser i 
form av tap av 
menneskeliv og store miljømessige 
ødeleggelser.

I løpet av de 100 årene NVE har hatt 
vassdragstilsyn har det ikke vært noen 

En platedam. Foto: NVE

jobben i NVE med et helferskt bachelorvitnemål i baklommen. Vi har sett nærmere på 
hvilken jobb Kristoffer gjør, hvordan han fikk jobben og hvilke fag han har fått bruk for. 
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større ulykker. Men Kristoffer trekker frem en 
historie fra Roppa-dammen som brast i 1976. 
Tilfeldigvis var datoen 17.mai og alle som bodde 
nedstrøms dammen var dratt til sentrum for å se 
på 17.mai-toget. Derav gikk ingen menneskeliv tapt. 
Likevel ble flere bruk ødelagt sammen med dyrket 
mark. 

For å dempe eventuelle bekymringer sier 
Kristoffer at dammene er dimensjonert for å 
tåle utrolig mye, blant annet store jordskjelv og 
1000års flom. Den største trusselen er derimot 
sabotasje, og på grunnlag av vår nasjons sikkerhet 
vil heller ikke GIS-materialet Kristoffer jobber med 
rundt potensielle følger av dambrudd bli 
offentliggjort.

Reisevirksomhet
Det har seg slik at Kristoffer, ved siden av en 80% 
stilling i NVEs seksjon for damsikkerhet, har 20% 
stilling hvor han lånes ut av NVE til NNCOLD (Den 
norske damkomité - Norwegian National Commit-
tee On Large Dams) som er en del av ICOLD (Den 
internasjonale damkomité). Han er den yngste 
sekretæransvarlig noen gang i hele ICOLD og 
innrømmer at det er mange eldre herrer som 
representerer på ICOLDs årsmøter.  Han blir kalt 
”secretery general” når NNCOLD reiser utenfor 
landegrensene, og det har Kristoffer allerede vært 
med på flere ganger. Han nevner Brasilia, 
Østerrike, skal til Hanoi i Vietnam i mai, og siden til 
Sveits og Kyoto i 2012. Sistnevnte er 
kongressen ICOLD holder hvert 3. år. Det er 
ønskelig å få ICOLD til Norge i 2015 når neste 
kongress skal holdes. Kristoffer vil derfor fremover 
få oppgaver knyttet til å fremme Norge som et 
aktuelt sted frem mot valget under kongressen i 
Kyoto. På kongressene er det bransjefolk og 
forskere som kommer fra hele verden. Det settes 
opp messer hvor bransjen får vist frem sine 
løsninger.   

Så bortsett fra den grå pendlerruta i Oslo får 

Kristoffer oppleve verden når han er ute og 
representerer NNCOLD. Han presiserer at NVE 
har en usedvanlig trivelig arbeidsplass og gleder 
seg over å få jobbe med det han jobber med, 
også til daglig. De fleste rundt ham på sin seksjon 
er ingeniører, det blir derfor mye ingeniørsnakk. 
Likevel føler Kristoffer at han blir en slags motvekt, 
og håper han tilfører noe annet, på en positiv måte. 
Dessuten har han lært mye nytt. Han poengterer 
videre at staten i seg selv er en trygg arbeidsplass, 
og det staten kanskje mangler av lønnsnivå tar de 
igjen på det meste annet. 

Selv om hans egen jobb for øyeblikket ikke er av 
særlig samfunnsgeografisk art (utover GISen), ser 
han ikke bort fra å kunne bevege seg mot utviklings-
arbeid innenfor NVE ved et senere tidspunkt. Det 
finnes egne avdelinger som driver med utviklings-
arbeid innenfor NVE som jobber særlig opp mot 
damvirksomhet i eksempelvis Nepal og Ghana. Det 
dreier seg i hovedsak om å dele kompetanse for å 
bidra til utvikling. Kristoffer fortsetter med å si at 
NVE er en etat med et vidt omfang av fagområder 
å jobbe med. Det er samfunnsfaglige ansatte over 
alt i NVE, så en samfunnsgeograf er heller ikke å 

En steinfyllingsdam. Foto: Vebjørn Pedersen, NVE

Roppa-dammen som brast i 1976, bilde fra Lillehammer og Gausdal E-verk. Foto: NVEs damsikkerhetsarkiv
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utelukke. 

Overgangen fra bachelorstudent til arbeid
Kristoffer mener han har funnet en passende 
metafor for den dagen han fikk brev hjem i posten 
om at jobben var hans hvis han ville ha den. Det 
var som å bli 10 kilo lettere. Vi har alle følt på den 
konstante dårlige samvittigheten, gruing, dårlig 
økonomi, usikkerhet for fremtiden og eksamens-
stress som student. Når man får fast jobb finner 
man tryggheten man mangler som student, hevder 
han.

Perioden med jobbsøking var derimot tøff nok i 
seg selv og Kristoffer hadde vel egentlig mistet 
håpet godt inne i prosessen. Likevel har han noen 
erfaringer å dele med dem som nå skulle snuse på 
jobbsøkemarkedet. Det første går på å tenke på 
hva man putter i søknaden. Vi blir enige om at det 
skal være litt ekkelt å sende den fra seg, fordi man 
har skrytt mye av seg selv. Kristoffer poengterer 
at det selvfølgelig blir galt å lyve, men at man ikke 
må være redd for å fremheve de sidene av seg selv 
som gjør at man fungerer bra i en arbeids-
setting. Han tenker også at vi ofte undervurderer 
de personlige egenskapene våre ved å fokusere for 
mye på det faglige og dokumenterbare av 
erfaringer. Og han har nok et poeng når han med 
en bachelor i samfunnsgeografi ble valgt blant 
søkere med mastere og doktorgrader i ingeniør. 
Og ta mitt ord på det, Kristoffer er ellers en helt 
normal fyr, om ikke med litt mer gullhår enn resten 
av oss. Det som kanskje skiller ham i søkerbunken 
er jobben bak sin søknad med setninger og 
formuleringer. Noe man langt på vei kan få hjelp 
til på forskjellige hjelpesider på nett. Det må også 
påpekes her vårt flotte tilbud nede på karriere-
senteret ved UIO, som har både kursing og 

individuell hjelp for studentene på Blindern. 

Når man så skal selge seg selv i en søknads-
prosess bør man tenke over om man kan tjene mye 
på å fremheve den samfunnsgeografiske delen av 
bacheloren, eller fokusere på bacheloren i seg selv. 
I sitt tilfelle, presiserer Kristoffer at en hvilken som 
helst bachelor i samfunnsvitenskaplige fag sann-
synligvis ville duge. Videre bør man ikke forvente 
å kunne alt selv om man har høyere utdanning. 
Kristoffer tror det i hvilken som helst jobb vil være 
nødvendig å lære nye ting, og at det viktig å være 
innstilt på dette når man søker jobb. Dessuten er 
det viktig å tenke på hva som gjør at man skiller seg 
fra andre søkere. Kristoffer gjorde seg noen tanker 
om dette allerede på bacheloren.

Engasjement under bacheloren
Noen husker kanskje FN studentforum som tok 
form for noen få år tilbake. Kristoffer var delvis med 
å starte forumet opp, ble fort nestleder og deretter 
leder for studentforeningen. Ledervervet gav ham 
også styreverv i FN-sambandet Øst. Han har gode 
minner og fikk utvidet nettverk med å være med i 
FN studentforum. Utover den sosiale biten, er 
studentarbeid også gratis arbeidserfaring. 
Kristoffer har selv erfart hvordan det tidligere 
foreningsarbeidet har kommet ham til gode i sin 
egen jobb i dag. 

Kristoffer kan med en munter tone garantere at 
alle forespørsler om deltakelse i foreninger er 
kjærkomne. På SiO finnes det lister over aktive 
foreninger, men hvis man ikke finner noe som 
passer så er det heller ikke en uoverkommelig 
oppgave å starte en selv. Går man sammen to- tre 
personer og putter på en porsjon pågangsmot er 
man allerede godt i gang. Ut fra egen erfaring er 
det mye hjelp å finne hos SiO, mener Kristoffer. De 
kan bidra med praktiske finesser og har kursing. 
FN studentforum fikk også egen kontaktperson i 
SiO og Kristoffer forteller at det var profesjonelt og 
veldig hjelpsomt. Kursene er også utrolig bra. Han 
tok blant annet leder- og økonomikurs, og har også 
lært om hvordan å fremheve egen kompetanse fra 
studentforeningene når man søker jobb.

I ettertid ser Kristoffer at det var GIS-faget som 
gav ham mest relevans i arbeidslivet. Dessuten 
skryter han faget opp i skyene. Han likte pensum, 
foredragsholderne og oppgavene. Innføringen man 
sitter igjen med er veldig bra. Kristoffer presiserer 
at tilsvarende kursing hos geodata koster veldig 
mye. Han har selv gjennomført et slikt ukekurs da 
han begynte i den nye jobben i NVE, og selv om det 
var greit med en oppfriskning, så mener han selv at 
GIS-faget ved Blindrn holder gode nok standarder.

Eksempel på GIS-arbeid hos NVE. 
Illustrasjon: Kristoffer Skogseid
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Er klesskapet ditt overfylt med klær du sjelden eller aldri bruker?
Gjør som disse jentene på samfunnsgeografi!

Miljøvennlig og sosial 
klesbyttekveld

Miljøbevisste som få: Disse 
jentene fra andreåret på 
samfunnsgeografi gjorde 
mange funn på 
byttekvelden.

One girls thrash - another girls 
treasure: Anne Therese poserer 
fornøyd med to av plaggene hun 

byttet til seg

Anne Therese de Ridder inviterte venninnegjengen 
fra studiet på te, kringle, og en haug med klær. De 
fleste jentene hadde med seg en bærepose eller 
mer med ”avlagte” klær, og flere av plaggene hadde 
fortsatt prislappen på.

Det er greit å få ryddet i skapet dessuten sparer 
man jo både penger og miljø!
I stedet for å kaste klær man går lei eller føler at 
ikke passer stilen, kan man heller bytte enn å kaste 
og kjøpe nytt.

Av Maria Stokke,
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi
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“Min by er mer by enn din” 
Variasjon blant norske byer

Etter at kommuneloven ble endret i 1992 og 
kommunene selv ble herrer over sin egen status, har 
flere og flere byer kommet til. Norge hadde riktignok 
46 byer i 1996, men i løpet av de knappe siste 15 
årene har antall byer i Norge mer enn fordoblet seg. 
Det ser ut til at enkelte kommuner endrer sin status 
like raskt som andre endrer den på facebook. Men 
er det mulig å snakke om disse byene som ordentlige 
byer? Kan for eksempel Brumunddal, Stord, Sandvika, 
Alta, Ski og Kirkenes betegnes som byer?  

Det finnes ulike definisjoner av en by. Dette er nokså 
forståelig siden hver by er unik. Prosessene som 
påvirker byutviklingen spinner ut av en rekke faktorer 
som er unike i forhold til hver by. Byutvikling må også 
sees i relasjon med historiske, kulturelle og økonomiske 
forhold. Flere har imidlertid forsøkt å definere byen på 
et mer generelt grunnlag. Én definisjon går ut på at by 
er et samfunn av substansiell størrelse og med en 
befolkningstetthet som sørger for en variert ikke-jord-
bruk spesialisering, i tillegg til en litterær elite. En an-
nen definisjon fremstiller byen gjennom urban sivilisas-
jon og inneholder bestemte kriterier om størrelse, 
befolkningsstruktur, offentlig kapital, yrkesstruktur og 
handel/offentlig konsum. Tim Hall legger vekt på at det 
urbane landskap ikke dukker opp av seg selv, men må 
produseres, i tillegg til å bli regulert. Samtidig blir byen 
også konsumert. Det har blitt hevdet at konsum er 
nøkkelen til det sosiale liv, noe som kan sees i sammen-
heng med en marxistisk forståelse. Marx hevdet at det 
er produksjon og menneskers forhold til meningen av 
produksjon som er nøkkelen til forståelse av sosiale 
strukturer og relasjoner. Dette utgjør utgangspunktet 
for Henri Lefebvres teori om byen. Lefebvre mener at 
teorien om byen er en teori om rommet. Rombegrepet 

hans er dialektisk. På den ene siden blir rommet 
produsert før det tas i bruk, på den andre siden 
blir rommet konstruert sosialt gjennom bruken av 
det. Rommet er produsert av, samtidig som det er 
en produsent av, sosiale relasjoner. Byen har for 
Lefebvre alltid stått i sammenheng med samfunnet 
som helhet og i lys av hans marxistiske tilnærming 
er byens form og rom produkter av det moderne 
samfunnets orientering mot penger, varehandel, 
og bytte. Byens funksjon omgjøres til et middel for 
bytte og forbruk.

Etter at kommunene, fremfor Stortinget, har 
fått mulighet til selv å velge om de vil titulere 
seg som en by eller ikke, har Norge fått et 
svært høyt antall byer. Tenkte du at lille Norge 
ikke kan ha mer enn 15-20 byer? Det er feil. Vi 
har omtrent 100 byer i vårt land. Hvorfor er 
denne bystatusen så ettertraktet og hva er nå 
egentlig en by? Dette har Samfunnsgeografen 
forsøkt å se litt nærmere på. 

Av Silje Hammershaug
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi
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Per Gunnar Røe trekker på flere av disse 
definisjonene da han, i forbindelse med Aften-
postens fokus på urbaniseringen av bygde-Norge i 
A-magasinet den 22. januar i år, ble intervjuet om 
temaet. Røe fokuserer på at en by bør ha et variert 
næringsgrunnlag, en variert befolkning, og et visst 
mangfold av yrker og tjenester. I tillegg bør 
sentrum ha en viss bymessig bebyggelse. I en 
samtale med Samfunnsgeografens utsendte trakk 
han frem Mysen som et godt eksempel på dette.

Som første definisjonen fokuserer på, må en by 
bestå av en substansiell størrelse, men hva ligger i 
det? Definisjonen bringer ikke frem noen tall, men 
i følge Stortinget må en kommune ha minst 5000 
innbyggere for at det skal være noe grunnlag for å 
kalles en by. Stortinget har også vedtatt at 
kommunen må ha et bymessig tettsted med 
handels- og servicefunksjoner og konsentrert 
bebyggelse, noe som passer godt med de ulike 
definisjonene ovenfor. Likevel kan en argumentere 
for at en med bakgrunn både i størrelse og 
funksjoner kan trekke et skille mellom byer og 
småbyer. Norge har da riktignok mange byer, men 
mange av de er (særdeles) små. 

Hvorfor er det så mye bedre å bo i byen enn på 
bygda?
Tidligere litteratur fokuserte på hvor dårlige leve-
kårene var i byen. I Peter Halls “Cities of Tomorrow” 
kan en lese om slumforholdene i byer som London, 
Paris, Berlin og New York på slutten av 1800-
tallet. Byene var blant annet preget av dårlige 
sanitærforhold og trangboddhet. Tidligere var en 
ofte bosatt i byene på grunn av at det var der 
jobbene fantes og en var avhengig av å bo et sted 
med gåavstand til jobben. 

Byen og bylivet har altså ikke alltid vært like 
ettertraktet, men Per Gunnar Røe poengterte i A-
magasinet, at stadig flere i dag vil smykke seg med 
bystatus. Å være urban er det riktige og politisk 
korrekte. Uavhengig av om en bor i en by eller ikke 
bør en være urbant orientert. Røe betegner dette 
som kulturell urbanisering. Dette var en betegnelse 
Røe så og si fant opp der og da (!), men betegnelsen 
har sterke paralleller til det bygeografiske kjerne-
ordet urbanisme. Også Wirths ikke ukjente 
“urbanism as a way of life” kan settes i tospann 
med kulturell urbaniseringsbegrepet. Den 
wirthianske urbaniseringsteori ser på sosiale og 
psykologiske konsekvenser av urbanisme (i betyd-
ningen befolkningsvekst, fortetting og en økende 
differensiering blant befolkningen). Wirth hevdet 
blant annet at det urbane liv kunne føre til psykiske 
problemer og sosial endring, forstått med et nega-
tivt fortegn. Byens spesialiserte nabolag og sosiale 

gruppering, som et resultat av økonomisk 
konkurranse og arbeidsdeling, førte til en 
fragmentering av det sosiale liv mellom hjem, jobb, 
skole, venner og slekt. Menneskers tid og fokus ble 
fordelt mellom mennesker og steder uten en sam-
menheng, hevdet Wirth. 

Men dette synspunktet på urbanisme kan ikke 
betraktes som noe positivt. Hvorfor bor da i dag 
flere mennesker i byen enn på landet, blant annet 
som et resultat at flere og flere byer kommer til? I 
A-magasinet kommer det frem at bystatusen er en 
strategi for å holde på eller tiltrekke ungdommen, 
og dermed hindre fraflytting. Dermed kan bystatus 
være med på å hindre sentralisering, i alle fall i 
den grad at flere velger å ikke flytte til nærmeste 
“ordentlige” by. Det kan kanskje synes vanskelig å 
hindre de som vil bo i en storby i norsk målestokk å 
gjøre det, da en bystatus ikke automatisk 
plasserer de tidligere tettstedene på samme 
urbane nivå som for eksempel Oslo eller 
Trondheim. Overgangen til by kan samtidig bringe 
med seg flere urbane kvaliteter. I Brumunddal plan-
legges det nå blant annet å arrangere byfester. Det 
kan imidlertid se ut til at bystatusen, vel og merke i 
en mindre kontekst, heller bidrar til samhold og har 
en positiv sosial effekt, i stedet for å bidra til sosial 
nedgradering, slik Wirth i sin tid hevdet. 

Å bo i by er altså en trend i tiden. Det blir sett på 
som det korrekte, og mange steder blir det omtalt 
som det eneste alternativet. Fra styringsorganenes 
side er dette en desentraliseringsstrategi, en måte 
å holde liv i det som en gang ble betegnet som et 
tettsted. Men hva skjer om “alt” blir by? Per Gunnar 
Røe hevder at det i så fall vil bli et nullsumspill. Om 
hele Norge blir oppdelt i byer ligger det ikke noen 
fordeler i det, med unntak av de som var først ute, 
hevder han. Det er ikke vanskelig å tenke seg. Når 
det kan virke som om bystatusstrategien først og 
fremst er en desentraliseringsstrategi ville det falle 
igjennom om alt blir til byer og alle blir mer urbant 
orientert. En kan også snakke om at bystatusen, i 
tråd med å virke desentralisert, også har til hensikt 
å løfte frem stedet gjennom stedsmarkedsføring. 
Stedsmarkedsføring er i dag svært vanlig i 
forbindelse med globaliseringens konsekvenser 
for byenes geografi. Gjennom markedsføring kan 
en skape en bedre posisjon for eget sted på det 
globale konkurransemarkedet. Om byer som Ski, 
Brumunddal og Ulsteinvik har noe å gjøre på det 
globale verdensmarkedet kan diskuteres, men 
stedsmarkedsføring kan også bidra fordelsaktig på 
det nasjonale bolig- og arbeidsmarkedet. Om hele 
Norge ble bestående av bare byer, måtte en 
imidlertid finne noe annet, noe mer unikt å 
markedsføre for å lokke nye innbyggere og ny 
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arbeidskraft til sin by. Men er det sannsynlig at hele 
Norge en dag vil bli bestående av bare byer? 

Med ryggen mot urbaniseringstrenden: hvorfor 
vil ikke Asker være en by?
Det er ikke sannsynlig at hele Norge en dag vil 
være inndelt i byer. Per i dag må et sted ha 5000 
innbyggere, men dette vedtaket kan gjøres om 
eller reduseres. Nå bør det også nevnes at Moelv, 
i følge A-magsinet, bare har 4200 innbyggere. 
Samfunnsgeografen har ikke lykkes i forsøket på 
å finne ut av hvorfor dette tidligere industristedet 
likevel har fått innvilget bystatus. En kan dermed 
ikke si noe om dette vedtaket kan avvike til fordel 
for mer tungtveiende urbane kriterier. Uavhengig 
av om dette vedtaket skulle miste sin gyldighet, er 
Norge et land preget av en rik landbrukstradisjon. 
Det er ikke sannsynlig at alle landbrukskommunene 
i dette landet vil være villige til å gi opp sine tradis-
joner og la sin stolthet vike for en urban trend. Det 
er heller ikke bare å endre kommuners og steders 
næringsgrunnlag. En landbrukskommune kan ikke 
over natten bli en kommune forankret i handel og 
service. At endring i næringsgrunnlag kan by på 
utfordringer og problemer er det flere eksempler 
på, blant annet kan Manchesters utfordringer etter 
industriens gullalder tjene et godt eksempel.

Asker er et sted som undertegnede ikke ville hatt 
store problemer med å oppfatte som en by. Kan-
skje spinner det ut av mitt Oslo-sentriske syn, som 
tenker at steder må ha en viss avstand til en by av 
en viss størrelse for at det skal være noe poeng i 
å være en by, men kanskje spinner Askers antatte 
bymessighet også ut av at Asker kan betegnes som 
vest-Akershus svar på Lillestrøm? Og når Lillestrøm 
er en by så bør vel også Asker være det? Og først 
og fremst, når Sandvika er en by, så bør vel Asker 
også være det? Her har Røe noen synspunkter og 
hevder at Sandvika, i lys av flere kriterier, har flere 
bymessigheter enn det Asker besitter. Asker har 
riktignok et bymessig torg, som mange kanskje 
oppfatter som noe urbant, men likevel har Sandvika 
flere handelstilbud, da først og fremst gjennom 
det nyutbygde storsenteret. Røe trekker samtidig 
frem mangfoldsproblematikken, som ikke bare er 
gjeldene for Asker og Sandvika, men for alle Norges 
småbyer. Om en befinner seg på et nivå der alle vet 
hvem alle er, blir det vanskelig å hevde at en kan 
snakke om en by, hevder Røe og trekker frem at 
en Sandvika-beboer i større grad har muligheten til 
å vandre blant fremmede på Sandvika Storsenter 
enn det en Asker-beboer har i sitt sentrum.

Nå er det jo ikke opp til utenforstående å avgjøre 
om Asker skal være by eller ikke, det er det, som 

nevnt innledningsvis, kommunen selv som avgjør. 
Asker kommune har per i dag takket nei til by-
status, først og fremst med bakgrunn i argumentet 
at Asker er basert på et landbrukssamfunn, og vil 
fortsette å være det. Det ser dermed ut til at det 
er landbrukstradisjonen som kan bli den største 
bremsefaktoren for Norges urbanisering. Men 
urbaniseringstrenden er i dag (og sannsynligvis i 
lang tid fremover) stor, og nærmest altomfattende. 
Samfunnsgeografen har fundert på hva som blir 
det neste.

Strømmen Storsenter, en by?
Hæ? tenker du kanskje nå, men nei da, Strømmen 
Storsenter i Skedsmo kommune markedsfører seg 
selv som en (shopping-)by og det er ikke måte på 
hvilke byer de ser på som sine konkurrenter. Nei 
da, shoppingbyer som Paris og New York er deres 
inspirasjon og nærmeste konkurrenter, hevder 
senterdirektør.

Strømmen Storsenter mener de kan tilby både 
handlemuligheter og andre urbane kvaliteter på 
samme nivå som det Paris og New York. Man 
trenger ikke være bygeograf for å kunne påberope 
seg retten til å kimse av dette. Men hva med 
norske småbyer, kan de konkurrere med dem? Kan 
en gå så langt som å hevde at et kjøpesenter er 
mer by enn en by? 

Første utfordring er byen som en by for alle. En by 
skal være tilgjengelig for alle, med en rekke 
offentlige rom. Kjøpesentre kan sies å være såkalte 
semi-offentlige rom, der ikke alle sosiale grupper er 
like ønskelige. Mangfoldsproblematikken kan også 
brukes imot sentrene. Du går blant fremmede, 
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men likevel er det gangbart å hevde at på kjøpe-
sentrene, om ei er bestående av en homogen 
folkegruppe, er det flere grupper, som løsgjengere 
og narkomane, som ikke slipper inn. Likevel kan det 
være gøy å leke med kriterier for å finne likheter 
mellom by og kjøpesenter. Byen kan defineres ut 
fra sin urbane sivilisasjon. Det kan ikke et kjøpe-
senter. Et kjøpesenter kan imidlertid fremstilles og 
også i en viss grad defineres ut ifra urban design. 
Tidligere var shopping en aktivitet som fant sted 
i byen. I dag er shoppingsteder steder hvor byen 
som idé kan iverksettes. Kan det samme sies om 
tettstedene som har valgt å bli by? 

Shoppingsteder kan skape en bymessighet uten 
at en befinner seg i en by, en såkalt instrumentell 
urbanitet. Mens Lefebvre vektlegger at rommet blir 
konstruert før det tas i bruk samtidig som det blir 
konstruert sosialt ved bruk, fokuserer Tim Hall på 
at det urbane landskapet blir produsert og 
konsumert. Vi kan se på kjøpesentre som en 
produsent av et urbant landskap og rom, i tillegg 
blir storsenteret konstruert av storsenterets 
brukere. Det er dermed ikke bare kjøpesenteret 
selv, men også brukernes anvendelse og 
oppfattelse av senteret som avgjør i hvilken grad 
kjøpesenteret oppfattes som by. Kan dette sies å 
gjelde for Norges nye småbyer og deres inn-
byggere også? 

Dette kan sees i lys av Sense of Place. Sense of 
Place kan kort forklares som individuelle følelser 
og meninger en utvikler til og om et sted, noe som 
krever nær kjennskap til stedet og at du forholder 
deg til stedet emosjonelt fremfor rasjonelt. Vil 
steders nye bystatus være med på å endre 
beboernes Sense of Place og er det, i likhet med 
kjøpesentrene, stedets brukere (fortrinnsvis innbyg-
gerne) som avgjør hvorvidt et sted er en by? I 
A-magasinet kunne vi lese om en beboer som 
tilsynelatende skiller mellom by og sted. Det virker 
som om vedkommende på bakgrunn av dette 
motsetter seg at Brumunddal skal kunne kalle seg 
by. Kan innbyggernes Sense of Place være med på 
å påvirke i hvilken grad de nye byene i det hele tatt 
kan kalle seg en by?

I artikkelen i A-magasinet blir det blant annet nevnt 
at bystatusen antas å bidra til optimisme og 
samhold. Forøvrig er det diskutabelt i hvilken grad 
den nye bystatusen preger majoriteten av innbygg-
ernes hverdagsliv og oppfattelse av sitt bosted. 
Av artikkelen kan en lese at det virker som om 
beboerne i ulik grad har tatt innover seg den nye 

bystatusen og det faktum at de nå bor i by. Det er 
dermed ulikheter i hvilken grad den nye 
bystatusen påvirker innbyggernes Sense of Place. 

Lefebvre har lagt frem at byens funksjon har blitt 
omgjort til et middel for bytte og forbruk og det er 
denne funksjonen undertegnede vil hevde at kjøpe-
sentre kan adoptere. En by rammer imidlertid langt 
flere funksjoner, representasjoner og meninger 
enn det en kan finne på et senter. Senteret kan ikke 
hevde å være en by for så å kaste seg på 
urbaniseringsbølgen ved å søke om bystatus. 

Oppfordring til videre studier
Motiver for flytting og urbanisering, både fysisk og 
kulturelt, er komplekse og fortjener en mer 
omfattende fordypning enn det som er gjennom-
gått her. Denne artikkelen har så vidt skrapet i 
overflaten av et utfordrende, men spennende tema. 

Samfunnsgeografen har forsøkt å se på noen av 
årsakene bak denne voldsomme urbaniseringen, 
implikasjoner og motargumenter. Vi har 
kommet frem til at det på tross av byens og bylivets 
voldsomme popularitet, ikke er sannsynlig at hele 
Norge en dag bare vil bestå av byer. Vi er ikke på 
vei mot en tendens der alt og alle kan påberope seg 
bymessighet stor nok til å søke om bystatus. Likevel 
er det grunnlag for å hevde at Norge i dag har en 
rik bymessig kultur, fremstilt i ulike størrelser og 
omfang. 

For videre lesing om temaet:

Carling, J. 1999. “Grå og grønne bølger: innenlandsk 
flyt- temønster 1977-1998”. Samfunnspeilet s. 37-42

Hall, P. 2002. Cities of tomorrow 3. utgave. Blackwell 
publishing, Oxford. 

Hall, T.  2006. Urban Geography. 3.utgave. Routledge:
London

Hammershaug, S. 2009. Strømmen Storsenter: -en by? 
Plan, nr. 1/2009

Hegtun, H. 2010. Bylivets gleder. A-magasinet 
22.01.2010

Holloway, L. & Hubbard P. 2001. People and Place. 
Prentice Hall/Person. Essex, England

Knox, P. & Pinch, S. 2006. Urban Social Geography; an 
introduction. Prentice Hall/Pearson. Essex, England. 
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Tilpasning til klimaendringer 
– en psykologisk dimensjon

Som samfunnsgeografer ønsker vi å forstå hvordan forholdet mellom mennesker og 
verden påvirker prosesser i samfunnet, og miljøproblematikken er sentralt plassert. 
Den psykologiske dimensjonen blir derimot ofte utlatt når det handler om mennesker 
og tilpasning til klimaendringer. I SGO 4301, Global Environmental Change, får denne 
diskusjonen en viktig oppmerksomhet. Samfunnsgeografen vil i denne artikkelen 
presentere ulike teorier for menneskers oppfattning av risiko og dermed hvordan 
psykologi kan påvirke aksjon for tilpasning. 

Av Ulrikke Wethal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Erkjennelse og tilpasning
En fellesnevner for majoriteten av nordmenn, 
uavhengig av om en befinner seg i den ene eller 
den andre fløyen i klimadebatten, er at en har tatt 
få grep i eget liv for å forberede seg på mulige 
endringer. Samtidig som vi tar høyere utdanning og 
mener vi forstår både verden og klima-
problematikken, ruller hverdagen videre. Største-
delen av nordmenn tar hverken inn over seg hva 
det forespeiles at vil skje, eller handler for å tilpasse 
livet denne virkeligheten. Sosial uro, mangel på 
mat og vann, millioner av klimaflyktninger, økning i 
tilfeller av ulike naturkatastrofer og uvær, stigende 
havnivå, spredning av sykdommer og epidemier, 
nye økonomiske kriser og økt fattigdom koblet med 
arbeidsledighet og voksende kriminalitet. Dette kan 
være fremtiden, og ingen vil forbli upåvirket. Mange 
av oss vet det. En sak er å forstå en problematikk 
som klimaendringer, en annen er faktisk å ta inn 
over seg og erkjenne hvordan en selv vil påvirkes. 
Her sakker vi muligens akterut. Grothmann og 
Patt skriver i sin artikkel om tilpasningskapasitet 
og erkjennelse om den psykologiske dimensjonen 
ved tilpasning. De ser at motivasjon for tilpasing 
kommer av avstanden mellom det mennesker 
ønsker skal skje og det de forventer faktisk vil skje. 
Jo større denne avstanden er, jo mer vil mennesket 
prøve å tilpasse seg. Den enkeltes oppfatningsevne 
formes gjennom to ulike prosesser. Først vurderes 
sannsynligheten for og mulig skadeomfang av en 
trussel. Hvis dette erkjennes starter neste prosess 
med å vurdere mulighetene for å unngå å bli skadet 
av trusselen i tillegg til kostnader ved å utføre 
de nødvendige handlingene. Hvordan vi velger å 
respondere på klimaendringer bestemmes ut fra 
dette. Her er det selvfølgelig store muligheter for å 
overvurdere og undervurdere både sannsyligheten 

for at klimaendringene vil treffe en selv og egen 
tilpasningskapasitet (Grothmann & Patt 2005). 
Overvurdering av sistnevnte tror jeg er særlig 
treffende for nordmenn. Vi tror stort på vår egen 
tilpasningsdyktighet og er i tillegg vant til at staten 
tar seg av oss. Å tilpasse oss individuelt er 
unødvendig, ettersom Norge er en rik velferdsstat 
som skal beskytte sin befolkning. Så lenge ikke 
staten tar tak i problematikken er det nok ikke så 
alvorlig at man individuelt behøver å foreta seg noe. 
Samtidig er det vanskelig å se for seg hvordan man 
selv vil bli påvirket av klimaendringer. Min hverdag 
vil vel ikke endre seg radikalt av verken økte 
temperaturer, uvær eller ødelagte avlinger?

Modernisering og teknologi  
Karen O’Brien (2009) skriver om ulike verdens-
syn som base for hvordan vi tilpasser oss mulige 
trusler. Det moderne verdenssynet i forhold til 
klimaendringer skildres som følger; 

“Modern worldviews may prioritise adaptations that 
reduce climate threats to economic modernisation 
and growth through, for example, rational, 
scientifically based technological adaptations based 
on the cost-benefit analyses and quantified 
scenarios of future change”. (O´Brien 2009, 170)

Deler av dette virker treffende for hvordan Norge 
behandler mulige klimaendringer, med tro på frem-
skritt og mestringsevne. Den neste store, 
teknologiske oppdagelsen vil eliminere alle våre 
problemer, og vi vil humre over i det hele tatt å 
ha latt oss bekymre. Så lenge vi satser hardt på 
teknologi vil vi finne løsningen. Dette henger igjen 
sammen med et utbredt syn på naturen. Om man 
ser menneskene som forvaltere av naturen, og i 
den forstand overlegen naturen, er det vanskelig 
å se for seg at mennesker ikke kan undertrykke 
eventuelle naturlige utfordringer slik man har gjort 
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i århundrer. Dette kan være en årsak til at vi er 
avventende, selv om vi erkjenner at klima-
endringene skjer. Forståelsen av at Norge i 
teorien er velutstyrt for tilpasning til klima-
endringer, forsterker dette, selv om teori ikke 
garanterer en vellykket overføring til praksis. 

Bekymringsetablering
Menneskelig reaksjon på risiko har liten 
korrespondanse med de objektive målene av den. 
Ifølge Elke U. Weber (2006) har mennesker to 
varianter av bekymringsetablering som foregår 
parallelt, gjennom personlig erfaring/emosjonalitet 
og gjennom statistikk. Førstnevnte refererer til 
assosiasjon og egne opplevelser, og gir en 
automatisk og rask reaksjon. Her erkjenner vi 
umiddelbart fare og handler deretter. Den 
statistiske baseres på analytiske modeller og 
regler. Denne varianten opererer tregere og krever 
oppmerksomhet og kontroll. Klimaet kan her være 
et eksempel på hvordan det analytiske gir grunnlag 
for bekymring, men affeksjonen sender ikke ut 
faresignal. Disse reagerer ikke på de komplekse og 
langvarige risikoene som gjelder for klimaendringer. 
Å få den analytiske bekymringsetableringen til å 
skape reaksjon er en lengre prosess, noe som kan 
forklare hvordan vi kan lese forskningsresultater 
og se utallige bilder av naturkatastrofer uten at 
dette trigger en reaksjon.  Vi klarer ikke koble slike 
bilder opp mot erfaring fra og assosiasjon til norsk 
kontekst, og skyver det heller fra oss.

Dette kan igjen henge sammen med at mennesker 
er mindre opptatt av fordeler og ulemper i frem-
tiden enn hva som skjer akkurat nå. Derfor blir 
handling for å dempe klimaendringer lite attraktive 
fordi det innebærer å måtte forsake noe nå for 
å gagne noe usikkert i fremtiden. For hendelser i 
nåtid bruker vi konkrete termer, mens for de frem-

tidige og ukjente bruker vi abstrakte termer. Disse 
abstrakte termene mangler konkrete assosias-
joner og dermed også emosjonelle reaksjoner. I en 
vurdering om f.eks. å redusere konsum vil det være 
naturlig først å se på det som taler for konsum her 
og nå, og deretter se på argumentene for å utsette 
dette konsumet. Disse argumentene vil uttales i 
abstrakte termer og det vil derfor virke mer over-
bevisende å fortsette konsum her og nå.

Finite-pool-of-worry hypothesis
Om ikke bildet allerede er komplekst nok, kan det 
vise seg at vi mennesker også har en fastsatt 
mengde bekymring. Dette kan stikke kjepper i 
hjulene for å ta inn over oss klimaproblematikken. 
Utfallet av denne hypotesen vil være at hvis 
bekymringen for en risiko stiger, vil bekymringen 
for en annen synke. Dette gir stor sannsynlighet 
for overveining av det ene og underveining av det 
andre. Media og politikk kan da være påvirknings-
kilder på hva oppmerksomheten rettes mot. Hvis 
bekymringer rettes mot terror, voldshandlinger 
eller kanskje noe så enkelt som baksmell i selvan-
givelsen vil klimaendringer rykke ned i bekymrings-
mengde. Dette kombineres med at vi har lettere for 
å relatere oss til de andre risikobildene.
Slik ser vi at det muligens ikke er så enkelt som å 
forstå eller ikke forstå klimaendringer. Psykologiske 
faktorer spiller inn og gjør at den enkleste utveien 
blir å skyve problemet unna. Kanskje er dette den 
beste måten å forstå de som benekter at klima-
endringer er et faktum - det er rett og slett 
menneskelig? 
 

Grothmann, T. & Patt, A. (2005) Adaptive capacity and human 
cognition: The process of individual adaptation to climate change. 
Global Environmental Change 15. Elsevier Ltd 

O’Brien, Karen. (2009) “Do Values Subjectively Define the Limits 
to Climate Change Adaptation?” Pages 164-180 in W.N. Adger, 
I. Lorenzoni and K. O’Brien (eds.) Adapting to Climate Change: 
Thresholds, Values, Governance. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 

Weber, Elke U. (2006). “Experience-Based and Description-Based 
Perceptions of Long-Term Risk: Why Global Warming does not 
Scare us (Yet)”. Climatic Change 77. Springer 
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Menneskerettigheter 
i samfunnsgeografisk lys

Av Hege Hellvik,
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Blindern endelig fått en spesialist på menneskerettigheter i sitt miljø. Navnet er Peris 
Sean Jones og han har nettopp flyttet fra England med sine barn og kone til Oslo. 
Menneskerettigheter kan virke komplekst og byråkratisk, men har mye med geografi å 
gjøre. Leser du videre vil du kanskje se disiplinen din i et nytt lys.

I våres har samfunnsgeografi på 

Jeg finner kontoret til Peris innerst i gangen på 
NIBR i forskningsparken. Han unnskylder seg at 
det i dag er mer ryddig enn vanlig. Vanligvis har 
han stabler med papirer på pulten, men pulten 
skal byttes ut, noe som har gitt ham en sjanse til å 
rydde litt opp i bunkene.

Tidligere har Peris jobbet på norsk senter for 
menneskerettigheter. Han og familien flyttet for en 
stund tilbake til England for å prøve noe 
annet, men etter et år som lektor ved 
Universitetet i London følte ikke Peris seg helt 
hjemme. Han mener Storbritannia har endret seg 
og blitt mer amerikanisert, blant annet i forhold til 
arbeidsforhold. Dessuten var det vanskelig å 
kombinere familieliv og aktiviteter utenfor arbeid 
med pendlingstider opptil 3 timer dagen. Nå er han 
og familien altså kommet til Oslo, med et endelig 
ønske om å etablere seg.

I sitt arbeid fokuserer Peris på menneske-
rettigheter, utvikling og styreprosesser, spesielt 

Menneskerettigheter i et geografisk lys bunner 
i hovedsak i menneskers tilgjenglighet, da for 
eksempel til tjenester og politiske prosesser. I Sør-
Afrika har Peris vært særlig opptatt av HIV/AIDS-
problematikken. Her er tilgjenglighet til medisiner 
et sentralt tema. Etter mange år med Afrika som 
studiefelt er han nå opptatt med å se på kulturelle 
grupper i Nepal. I hovedtrekk dreier studie seg om 
tilgang til naturressurser, med hovedvekt på vann. 
Internasjonalt er det underskrevet rapporter som 
skal sikre urbefolkning tilgang på naturressurser. 
Men hva skjer når oppbygging av vannkraftverk 
kommer inn i bilde? De lokale kan oppleve ulike 
former for kriser, mens strømmen fraktes til andre 
områder. 

Peris poengterer at Afrika og spesielt Sør-Afrika vil 
fortsette å være en hjertesak for ham, men syns 
likevel det er interessant for sitt eget arbeids del å 
fokusere på andre studiefelt. 

“Man kommer ikke 
utenom at implementer-
ing av rettigheter er en 
geografisk utfordring” 

i Sør-Afrika. Peris peker 
på en utvikling innenfor 
samfunnsvitenskapen med 
økende oppmerksomhet 
mot menneskerettigheter 
de siste 5-10 årene. Først 
var det sosialantropologi, 

deretter sosiologi og samfunnsgeografi. Det 
arbeidet som i flere år er ført av advokater med 
lov og rett rundt menneskerettigheter kan for oss 
virke stivt og komplekst, og Peris mener det lett 
gjøres misforståelser av den karakter. Han håper 
geografielevene på Blindern kan tenke mer positivt 
rundt temaet. Han presiserer at vi har mye vi skulle 
sagt, vi kjenner tross alt steder og skalaer, og 
mener det er høyst på tide med en dialog mellom 
lov og skala, advokater og geografer. Man kommer 
ikke utenom at implementering av rettigheter er en 
geografisk utfordring. Fo
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Boka til Peris 

S. Jones 

“AIDS 

Treatment 

and Human 

Rights in 

Context” er å 

få tak i på 

nettbutikker, 

og på 

universitets-

biblioteket

Kristian Stokke har allerede benyttet seg av Peris 
som gjesteforeleser i politisk geografi. Jeg spør 
ham om det også er mulig å kombinere mennesk-
erettigheter med by. ”Totally!” svarer han. Og det av 
mange grunner. Han presisere særlig by-
geografiens rolle i å kontekstualisere menneske-
rettigheter, hvordan byen er formet og hvem som 
har rettigheter. Dessuten har bygeografi noe å si 
om demokratimodellene, og fungere som stemmen 
til de som blir stengt ute fra tjenester og 
prosesser. Peris viser også til at det er lett å gå i 
fella med å tenke seg at menneskerettigheter ikke 
er en nødvendighet i velferdssamfunn.

Noe som begynner å gå opp for meg med årenes 
løp er at folka innenfor akademia liker utfordringer. 
Men kanskje er det likevel litt uforskammet å 
spørre en erfaren forsker hva han ønsker å bidra 
med til oss på samfunnsgeografi i Oslo. Peris tar 
heldigvis spørsmålet mitt med godt humør. Han 
håper å kunne bidra på flere felt. Som under-
disiplin vil han nok tilbringe mest tid innenfor 
politisk geografi. Han håper dessuten å kunne luke 
bort misforståelsene vi eventuelt skulle sitte med 
rundt menneskerettigheter som noe rettslig og 
komplisert. Som nevnt å gjøre temaet mer positivt. 

Dessuten vil han stå til disposisjon i forhold til å 
dele sine erfaringer, undervisning, veiledning og å 
oppmuntre til diskusjon. I høst vil Peris ha flere 
forelesninger i sgo2400 - innføring i politisk 
geografi.

Jeg vil anbefale dem som sitter igjen med spørsmål 
å ta kontakt med Peris. Er du interessert i 
menneskerettigheter og vurderer å skrive om det i 
en oppgave vil han nok gjerne høre fra deg. 

Ny Programutvalgsleder på 
Samfunnsgeografi

Av Silje Hammershaug,
Bachelorstudent ved Samfunnsgeogarfi

Denne våren gjennomgikk Programutvalget i Samfunnsgeografi et leder-
skifte. Den nye lederen er nå bachelorstudenten Ragnhild Olsen Hvoslef. 
Tidligere programutvalgsleder, og nå redaksjonsmedlem i Samfunns-
geografen tok en prat med henne.

Den nye lederen er nokså fersk som samfunns-
geograf. Hun begynte i høst, men hun er stolt av 
sine første 10 studiepoeng i faget og er godt i 
gang med å høste inn flere. Hun er opprinnelig fra 
Tretten, en liten bygd i Gudbrandsdalen med 
Lillehammer som nærmeste by. Dette er også 
stedet hvor Ragnhild gikk på videregående. 
Etter videregående hadde Ragnhild et friår, hvor 

hun blant annet jobbet et halvt år på barnehjem i 
Ghana.

Så kom hun til oss. Men det var nokså tilfeldig. 
Ragnhild hadde ikke hørt om Samfunnsgeografi 
før et par måneder før hun søkte. Hun hadde 
opprinnelig tenkt å studere utvikling, men tittet 
også på Europastudier og Afrika sør for Sahara. 
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Har denne usikkerheten endret seg noe nå? 

”Ja, nå tar jeg det litt mer med ro, jeg er i ferd 
med å finne rutinen, litt mer kontrollert tipping kan 
det kalles”.

Hva tenker du er Programutvalgets viktigste rolle/
oppgave?

”Å få til fagsosiale tilstelninger. Den største ut-
fordringen er å få til noe på tvers av de ulike 
kullene og gradene.” Vi har akkurat arrangert 
debatt omkring hva som prioriteres i Oslos bybilde, 
men vi planlegger også å arrangere 
mindre høytidelige tilstelninger som fagfilm og 
”møt din foreleser” (inspirert av sosiologenes ”møt 
din professor”).

Hva er din rolle som leder av PU?

”Vi satser på en ganske flat struktur, men noen 
må ha hovedoversikten, noe jeg i grunn er veldig 
glad i å ha”. Ragnhild fremhever imidlertid team-
arbeidet i PU. ”Det er veldig flinke folk som er med 
i PU. Det må du skrive!”

Hva er den største utfordringen for oss på 
Samfunnsgeografi?

”Vi må bli flinkere til å profilere oss selv”, mener 
Ragnhild. Hun trekker frem at vi må stole mer på 
oss selv og være tryggere på det vi kan. Når en er 
en såpass liten bit i SV-puslespillet, og da vårt fag 
er litt mindre selvprofilert enn fag som sosiologi 
og samfunnsøkonomi, må vi satse litt mer og rope 
litt høyere enn det vi gjør nå, hevder Ragnhild. Hun 
føler at Samfunnsgeografi er et ”up and rising”-fag 
og at vi går en spennende fremtid i møte. 

Ragnhild savner også et bredere fokus på hva en 
kan bruke faget vårt til. Som en apropos, stiller 
Samfunnsgeografens utsendte intervjuets siste 
spørsmål; 

Hva skal du bli når du blir stor, Ragnhild?  

”Nei, huff, sånne spørsmål stiller man ikke. Jeg 
vil være i Blindern-bobla litt til og fortsette min 
retningsromanse, men det blir vel noe statlig på 
meg, tenker jeg.”

Etter å ha vært på en liksomforelesning i det 
sistnevnte på Åpen dag, fant hun ut at det 
ikke var helt tingen, og til slutt fant hun frem: 
Samfunnsgeografi.

Det virker som om Ragnhild har funnet seg 
godt til rette på Samfunnsgeografi, men 
hvilken retning hun til slutt vil gå er ennå litt 
uklart. ”Jeg begynte jo i utgangspunktet på 
grunn av utviklingsgeografi og politisk geografi, 
men akkurat nå er jeg litt nyforelsket i by-
geografi”, forteller Ragnhild. Hun tar ikke SGO 
2100, Bygeografi og urbanisme, men har 
”sneket” seg inn på et par av forelesningene. 
Ragnhild gleder seg imidlertid til høsten da 
hun planlegger å ta SGO 2500, North/South-
Development og SGO 2400, innføring i politisk 
geografi. 

Hvorfor og hvordan ble du med i Program-
utvalget, Ragnhild? 

”Det var litt tilfeldig, igjen. Nei huff, nå høres jeg 
ut som en vims, men nei, alvorlig talt, hvorfor 
ikke? Programutvalget er en bra måte å 
komme seg inn på. Når du er helt fersk er 
det ikke så greit å ha oversikt over hvem 
som er hvem og hvem som gjør hva, i PU får 
du raskere oversikten.” Det var ikke først og 
fremst det sosiale som fikk henne til å ”bli 
med på laget”, men det var hyggelig å se flere 
mennesker enn bare de som var på samme 
faddergruppe i begynnelsen av studiet. Likevel 
er det nå også veldig sosialt og hyggelig å 
være med i PU, særlig for Ragnhild, som har 
en tendens til å trekke ut møter fordi det er så 
hyggelig å spise kjeks…

Hva tenkte du da det ble vedtatt at det var du 
som ble den nye lederen av PU?

”Oi, er det her skummelt? Det her er 
førsteåret mitt.. hva er det egentlig som er 
oppgaven min nå?” Særlig siden det er 
Ragnhilds første år er hun veldig glad for at 
det er så mange førsteårsstudenter som har 
blitt med. ”Det hjelper å ha noen like ferske 
som meg, så vi sammen kan prøve, og 
eventuelt feile”. Ragnhild har fått høre 
gjentatte ganger at ved at hun tok over leder-
vervet har senket terskelen for å melde seg 
inn i PU. (Den tidligere lederen var tydeligvis litt 
skummel?)
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Dan Senor og Saul Singer: Start-up Nation. 
The Story of Israels’s Economic Miracle. Twelve Books

Bokanmeldelse:

Forskeren Dan Senor og journalisten Saul Singer har forsøkt å finne svar på spørsmålet 
de ble stilt om hvorfor Israel er slikt et innovativt land med stor satsning på forskning, 
den sterkeste ikke-amerikanske tilstedeværelsen på NASDAQ og en massiv 
patentering. Weizmann-instituttets forskningskommersialiseringsenhet, Yeda, er det 
mest inntektsbringende av sitt slag i verden. Det ble registrert 7652 patenter fra 
Israel mellom 1980 og 2000. I perioden 2000 til 2005 doblet venturekapitalen til 
Israel seg, mens utenlandsk direkteinvestering ble tredoblet i den samme perioden. 
Israel ble indirekte, men ikke direkte berørt av finanskrisen på grunn av bankenes 
konservative utlånspolitikk.

Av Erik Thorstensen,
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

For et så ungt land som Israel og med så mange 
fiender rundt seg, samt en arabisk boikott av 
landet, er det interessant å skulle finne ut hvilke 
faktorer som er de avgjørende. Start-up Nation 
er enkel og grei å lese og den byr på mange gode 
historier og presenterer spennende enkelt-
personer. Senor og Singer kommer et stykke på 
vei i undersøkelsen, men det strander fort og de 
blir hengende fast i stereotype forestillinger som 
de burde forsøkt å komme bakenfor, i stedet for å 
ta intervjuobjektenes utsagn for å være helt og fullt 
sanne. Det befriende med Senor og Singers tekst 
er et nesten totalt fravær av upresis og metaforisk 
akademisk sjargong omkring innovasjon slik som 
klynger og Porters diamant o.l. De to leter genuint 
etter et svar.

Svaret de kommer opp med lar seg dele opp i flere 
faktorer. Israels geopolitiske isolasjon og naturgitte 
forhold trekker de frem som noe som har blitt 
snudd til å bli en fordel, men for å kunne nyttig-
gjøre seg dette trengs også noen flere faktorer. 
Det Senor og Singer anser som det aller viktigste 
er forsvaret. Israelere gjør to til tre års verne-
plikt. Det finnes også andre enheter i det militære 
hvor tjenestetiden er lengre og mer spesialisert. I 
forsvaret knyttes kontakter, og – aller viktigst – det 
israelske forsvaret er organisert slik at det er krav 
om og rom for at høyere offiserer blir kritisert av 
lavere samt at den enkelte soldat og den enkelte 
enhet har stort handlingsrom for å fatte egne 
beslutninger. Dette ikke-hierakiske og diskuterende 
forsvaret skal altså gi israelere en bredde og en 
selvtillit som andre land mangler. Kort 

oppsummert dreier det seg om den mye omtalte 
chutzpah (frekkhet, nysgjerrighet, diskusjonsiver 
etc.) som gis plass. Og denne kulturen opprett-
holdes og vedlikeholdes gjennom de årlige 
reserveøvelsene hvor folk fra alle samfunnslag 
møtes og arbeider sammen med alt fra 
veireparasjoner til terroristjakt. 
Forfatterne mener at dette militærsystemet (eller 
noe lignende) kunne være noe for andre land å 
innføre. Det er en noe utopisk tanke og i slekt med 
lebensfilosofenes forståelse av at individet renses 
gjennom krigen, og at krigen metafysisk sett er 
virkeligere og sannere enn freden. Jeg tviler litt på 
det.

Kulturen i forsvaret spres altså utover i det sivile 
samfunnet sammen med de kunnskapene og 
kontaktene menneskene har ervervet seg. Dette 
er kjernen i Senor og Singers forklaring på Israels 
innovasjonssuksess. 

Tilgang til venturekapital, statlige investerings- og 
innovasjonsfond, innvandring (og opplæring av 
innvandrere), statlig industribygging og kvaliteten 
på høyere utdanning (og det faktum at Israel 
utmerker seg i at mange som utskrives av det 
militære, skrives inn på universitetene) er alt 
sammen viktige hver for seg som bakgrunn for 
innovasjonssuksessen.

Israel måtte gjennom en IMF-kur etter 
galopperende inflasjon på midten av 1980-tallet. 
Det førte til mindre statlig kontroll av økonomien. 
Denne liberaliseringen har blitt fulgt opp gjennom 
1990-tallet og 2000-tallet og bør vel tillegges vel 
så mye vekt som samarbeidskulturen i forsvaret, 
selv om Senor og Singer underspiller makro-
økonomi.
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Rushtidsavgift 
- en kamp mellom folket og eliten? 

En kjølig og stjerneklar aprilnatt på et jorde utenfor Trondheim bestemmer en gruppe 
menn seg for å ta skjebnen i egne hender; de griper til våpen for å forsvare sin frihet. Et-
ter stor motstand har byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen falt, og nå står 
Trondheim for tur. Selv om de nok har innsett at det er nytteløst å kjempe mot overmak-
ten, nekter trønderne å gi seg uten kamp. I ly av nattens mulm og mørke går de til aksjon 
mot strategiske mål. Formål: Å sette fienden ut av spill ved bruk av målrettet sabotasje.

Av Eivin Winsvold,
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Dersom du hadde håpet at resten av denne 
artikkelen skulle handle om djerve sabotører fra 
andre verdenskrig, vil du nå bli veldig skuffet. 
Sabotasjen jeg beskriver fant ikke sted i april-
dagene i 1940, men 70 år senere, 6. april 2010 
ved bomstasjonen på Være i Trondheim. De falne 
byene, som tross sabotasje nå også inkluderer 
Trondheim, har ikke falt for en tysk invasjonsstyrke, 
men for noe mange ser på som enda verre: Bom-
pengeinnkreving fra bilister. Friheten de har mistet 
er verken ytringsfrihet eller pressefrihet, men 
friheten til å ta med seg inntil 3,5 tonn stål og glass 
inn i Norges tredje største by uten å betale for det, 
noe bilister i byer som Oslo og Bergen har gjort i en 
årrekke, og som man også gjorde i Trondheim fram 
til 2005. Hva er det med privatbilen som gjør folk 
villige til å skyte mot bomstasjoner? 

Motstand mot bompenger 
At bilisme er et sensitivt tema finnes det liten tvil 
om. Stortingspolitikere blir i Norge valgt inn med 
løfte om å skaffe hjemfylket ferske riksveimidler, 
og samferdselskomiteen på Stortinget er gjerne 
den komiteen det er mest rift om å bli med i. En 
stortingspolitiker som vender hjem etter fire år på 
Tinget uten å kunne vise til et eneste veiprosjekt 
kan like gjerne melde seg hos NAV med en gang; 
gjenvalg blir det neppe. Tilsvarende kan den som 
tar til orde for restriksjoner på biltrafikk vente 
seg kraftig motbør. I forbindelse med rapporten 
Klimakur 2020 uttalte Vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen at en bensinpris på 25 kroner literen i 
kombinasjon med billigere og bedre kollektivtrafikk 

ville kunne gi en massiv reduksjon i klimagass-
utslipp fra transportsektoren. Reaksjonene lot ikke 
vente på seg. Samme dag ble Facebook-gruppen 
“Nei til 25 kroner literen!” opprettet, og bare en 
uke senere passerte gruppa 70 000 medlemmer. 
Gruppa “Ja til dyrere bensin” har til sammenlikning 
6 medlemmer. 

Mens transportforskere i flere tiår har anbefalt 
bompenger som trafikkregulerende virkemiddel, og 
da helst i form av rushtidsavgift, altså med høyere 
priser rundt trafikktoppene, har det vært stor 
skepsis mot bruk av slike restriktive virkemidler 
både blant politikere og folk flest. Bompenger med 
flat takst døgnet rundt har riktignok fått stadig 
større utbredelse i Norge de siste 20-30 årene, 
men dette har vært mer av pragmatiske enn av 
prinsipielle årsaker. Bompengeinnkreving har gjort 
det mulig å realisere veiprosjekter raskere enn 
man ville gjort ved bare å bruke offentlige midler. 
Bompengeinntektene har tradisjonelt vært øre-
merket ett prosjekt, for eksempel en bro eller en 
tunnel, og bompengesnittet har blitt fjernet etter at 
anlegget har blitt nedbetalt. Bompengene har altså 
ikke vært tillagt noen trafikkbegrensende funksjon, 
de har tvert imot bidratt til å øke veikapasiteten 
gjennom å finansiere nye prosjekter. Unntak fra 
denne regelen er prosjekter som Oslopakke 2 og 3, 
der bompenger har bidratt til drift og investeringer 
i kollektivtrafikk. 

Det finnes liten tvil om at bompengesnittene i 
Norge har hatt en trafikkbegrensende funksjon, til 
tross for at trafikkbegrensning ikke var formålet. 
Mens motstanderne av bompenger gjerne hevder 
at folk ikke har noe valg, at de vil kjøre uansett, har 
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transportforskernes modeller tydet på at økt pris 
gir færre bilreiser, mens redusert pris gir flere 
reiser. Det fantes tidligere få empiriske eksempler 
forskerne kunne studere for å se effektene av å 
fjerne en bomring, både bomringene i Bergen og 
Oslo har blitt opprettholdt til tross for at de var 
tenkt nedlagt etter en viss tidsperiode. I 2005 
fikk imidlertid transportforskerne tilgang til unike 
empiriske data; bomringen i Trondheim skulle 
fjernes etter 20 års drift, og nå fikk man se hvilken 
effekt dette ville ha på biltrafikken. Resultatet var 
slående; fra 2005 til 2006 økte trafikken med 
11% i perioden mellom kl 6 og kl 18, som var det 
tidsrommet da man tidligere måtte betale for å 
komme gjennom bomringen (Vingan m.fl. 2007). 
Noe av denne trafikkveksten kan nok forklares med 
andre årsaker, som generell økonomisk vekst og 
befolkningsøkning i Trondheimsregionen. Disse 
faktorene kan imidlertid ikke forklare at det var en 
nedgang i bruken av alle andre transportmidler 
enn privatbil i Trondheim i 2006. Konklusjonen er 
klar: Da bomringen ble fjernet sluttet folk å sykle, 

gå og reise kollektivt, og begynte i stedet å kjøre bil. 
Færre valgte også å reise som bilpassasjerer, og 
gikk i stedet over til å kjøre egen bil. Dette er blant 
grunnene til at Trondheim i 2010 åpnet en ny bom-
ring rundt byen, og Trondheim er nå en av få byer 
i verden med tidsdifferensierte bompengesatser, 
altså rushtidsavgift. 

Fire gode grunner til å innføre rushtidsavgift 
Mens politikerne har gått med på bruk av bom-
penger for å finansiere veiprosjekter, er det helt 
andre grunner til at transportforskere over hele 
verden har argumentert for bompenger i 40 år, og 
da helst i form av et system der takstene er høyere 
når trengselen er størst. Slike innkrevingssystemer 
kan organiseres på mange måter, og omtales både 
som køprising, trengselsavgift og rushtidsavgift. 
Ifølge Hervik og Bråthen (2008) er det tre grunner 
til at transportøkonomer ser på køprising som et 
godt instrument for å regulere biltrafikken. Jeg har 
selv lagt til miljøhensyn som en fjerde grunn. 

Rushtidsavgift 

TERRORMÅL: Det var en bomstasjon av denne typen som fikk 
en gruppe trøndere til å gripe til våpen i påsken 2010

- en kamp mellom folket og eliten? 
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Dette kan høres kryptisk ut, men det er i virkelig-
heten enkelt: Om for eksempel en av Postens biler 
bruker en time ekstra fram til reisemålet fordi 
den blir stående fast i kø, innebærer dette store 
ekstra utgifter for Posten på grunn av redusert 
produktivitet. Dette er en ulempe som oppstår fordi 
mange ønsker å reise på samme tidspunkt, og 
rushtidsavgift kan være med på å redusere denne 
ulempen. Når det er rift om en knapp ressurs, for 
eksempel plass på veien i rushtida, er det naturlig 
at prisen på denne ressursen øker. 

Folket mot eliten? 
Mens bompenger nå kreves inn i forbindelse med 
veiprosjekter over hele verden, finnes det kun en 
håndfull eksempler på byer som opererer med 
tidsdifferensierte bompengesatser, altså kø-
prising. Og da snakker vi på verdensbasis. London 
er det mest kjente eksemplet, men også 
Stockholm, Singapore, Milano og nå også 
Trondheim har innførte ulike former for køprising. 
Med unntak av enkelte mindre byer finnes det rett 
og slett ikke flere eksempler å vise til. Det finnes 
derimot en rekke eksempler på byer som har 
skrinlagt forslag om køprising på grunn av pro-
tester. Dette dreier seg blant annet om prosjekter 
i New York, Hong Kong, Edinburgh og Manchester. 
Årsaken har stort sett vært den samme over hele 
verden; mens professorer i transportøkonomi, 
miljøvernere og enkelte idealister på venstresida 
har tatt til orde for køprising, har politikerne fått 
kalde føtter etter protester fra bilister og trukket 
forslagene i frykt for å miste oppslutning. I noen 
tilfeller har det blitt arrangert folke-
avstemning om spørsmålet, og resultatet har 
da gjerne vært negativt; i Manchester stemte 
nærmere 80% av velgerne mot et forslag om 
køprising i en folkeavstemning i 2008. Dette 
skjedde til tross for at man da kunne vise til gode 
resultater med køprising i London, faktisk så gode 
at myndighetene i London bestemte seg for å heve 
takstene og utvide ordningen til å dekke større 
deler av byen i 2007. Hvorfor er det så vanskelig 
å få gjennomført transportforskernes gode idé i 
praksis? 

For den som har klokkertro på at de beste 
argumentene alltid bør få gjennomslag, slik filosofen 
Jürgen Habermas har argumentert for, blir det 
vanskelig å forstå den voldsomme motviljen mot 
køprising, som jo anses som et godt virkemiddel av 
nærmest alle eksperter på feltet. Jeg tror likevel 
samfunnsvitenskapen kan bidra med nyttige verktøy 
for å forklare motsetningen mellom ekspertenes 
syn på køprising og det synet som dominerer blant 
vanlige bilister. En enkel forklaring er at det er 
enklere å argumentere mot enn for rushtidsavgift. I 
denne artikkelen har jeg brukt to sider på å forklare 
fordelene med rushtidsavgift. For å argumentere 
mot rushtidsavgift trenger man omtrent åtte ord: 
“Det er dyrt. Bilistene betaler allerede for mye.”. 
Dette kan høres banalt ut, men slik jeg ser det 
finnes det et betydelig kommunikasjonsproblem 
mellom det som kan kalles “folket”, altså den vanlige 
bilist, og “eliten”, altså transportforskere og planleg-
gere som ønsker å innføre køprising. Disse to 
gruppene snakker forskjellige språk, og de 
skjønner omtrent like lite av hverandres måte å 
forstå verden på. Mens “eliten” bruker avanserte 

1. Uten rushtidsavgift betaler ikke trafikantene for de 
ulempene som oppstår for dem med høy alternativ-
kostnad ved forlenget reisetid. 

2. Uten rushtidsavgift får vi et press på å bygge ut 
ny, dyr infrastruktur som har ledig kapasitet utenom 
rushet.

 I tillegg til at det i seg selv er ulønnsomt å bygge 
ut infrastruktur som bare brukes i svært korte 
perioder av døgnet, vil den ledige kapasiteten 
utenom rushtida bidra til å generere ny trafikk, 
noe som i sin tur gjør problemene i rushtida enda 
verre. Fenomenet med nyskapt trafikk som følge av 
veiutbygging er godt dokumentert i en rekke studier 
fra hele verden, se for eksempel Berkeley-professor 
Robert Cerveros artikkel Road Expansion, Urban 
Growth and Induced Travel. A Path Analysis (2003) 
og Aud Tennøys artikkel Veibygging er ikke et klima-
tiltak (2008). 

3. Rushtidsavgift for biler gjør kollektivtrafikk til et mer 
prisgunstig alternativ, og kan bidra til å flytte folk over 
fra bil til kollektive transportmidler. 

En rekke undersøkelser har vist at det å bygge ut 
kollektivtrafikken i seg selv ikke er nok til å redusere 
biltrafikken; det er nødvendig å innføre restriksjoner 
på biltrafikk i tillegg til at det satses kollektivt. I Oslo 
koster det nå 26 kroner å passere bomringen på 
vei inn i byen, noe som nøyaktig tilsvarer prisen på 
en forhåndskjøpt kollektivbillett. Dette gjør kollektiv-
trafikk til et mer prisgunstig alternativ enn det som 
ellers ville vært tilfelle. 

4. En fjerde grunn til å innføre rushtidsavgift er miljø-
argumentet. 

Biltrafikk har betydelige eksterne kostnader, altså 
negative konsekvenser for helse og miljø, som 
bilistene i liten grad betaler for. Biltrafikk har 
globale konsekvenser i form av store klimagass-
utslipp og lokale konsekvenser i form av støy, 
ulykker og luftforurensning. Sett i forhold til disse 
kostnadene er ikke bilistene lenger statens 
melkeku, det er tvert imot altfor billig å kjøre bil i 
forhold til de reelle kostnadene bilkjøring medfører 
for samfunnet. 
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Sitat: 
Og bo(o)m-bo(o)m-penger blir mange penger 
- Dum dum boys: “Boom Boom” (fra albumet Splitter Pine, 1989) 

modeller og analyser når de argumenterer for 
rushtidsavgift, bruker “folket” gjerne enkle erfa-
ringer fra hverdagen for å rettferdiggjøre sitt syn; “i 
morges stod jeg en time og stampa i kø, nå må det 
bygges mer vei”. 

Eller som en 29-åring fra Mo i Rana skriver på 
veggen til Facebook-gruppa “Nei til 25 kroner 
literen”:  

“det e no så inni hælvete for noen blodsugere 
staten ska være....det som kommer til og skje 
når drivstoffprisene stiger så blir maten og alt 
dyrere!!!!.......syns faen steke meg at det e på tide og 
spreng stortinget te hælvete og sett skuddpremie 
på han mr stoltenbergsatan...” 

Tenk smart! 
Hvordan skal en transportforsker svare på 
ranværingens argumenter? Rent bortsett fra at 
han går litt langt - han oppfordrer til attentat mot 
Storting og statsminister - benytter han en retorikk 
det er vanskelig å argumentere mot, men som 
dukker opp hver gang velmenende forskere, plan-
leggere og politikere forsøker å innføre 
restriksjoner på biltrafikk. Ranværingen setter ord 
på noe mange bilister føler: En motvilje mot å bli 
pålagt flere avgifter fra sentralt hold, og en 
frustrasjon over at politikere og myndighets-
personer ikke forstår seg på og bryr seg om vanlige 
folk. Hvorvidt dette virkelig stemmer kan diskuteres, 
det er ikke poenget. Poenget er at mange opplever 
det slik, og deres følelse av avmakt og frustrasjon 
må tas på alvor. 

Et første skritt på veien for en transportforsker bør 
være å forsøke å forstå den folkelige motstanden 
mot restriksjoner på biltrafikk, og å ta den på alvor 
i stedet for å avfeie den som grunnløs og vulgær. Et 
neste skritt kan være å opptre litt taktisk smart, å 
presentere rushtidsavgiften som del av en helhetlig 
framtidsrettet transportpakke med vekt på miljø-
vennlig transport, og ikke som nok en avgift på 
bilister. Et tredje skritt kan være å gi bilistene 
grundig informasjon om hva bompengene skal 
brukes til. En undersøkelse fra Oslo har vist at 
skepsisen mot bomringen i utgangspunktet er 
forholdsvis stor, men at et flertall støtter opp om 
bomringen så lenge inntektene brukes på tiltak 
som å forbedre kollektivtilbudet (Fosli 2010). 

Å øremerke inntektene fra køprising til kollektiv-
trafikk er kanskje ikke logisk fra et økonomisk 
synspunkt, teoretisk sett får vi mest nytte av 
pengene dersom de går inn i statskassa og 
bevilges til det formål som gir best avkastning for 
samfunnet. I praksis står valget imidlertid kanskje 
mellom å innføre en rushtidsavgift som øremerkes 
kollektivtrafikk, eller å ikke innføre rushtidsavgift 
i det hele tatt. Da er det lov å tenke smart. Slik 
unngår vi å gå i Manchester-fella, der rushtids-
avgiften ble avvist av 80% av velgerne etter at 
motstanderne hadde fått gjennomslag for kravet 
om folkeavstemning, og vi kan i stedet kopiere 
suksessene fra London og Stockholm, der inn-
føringen av rushtidsavgift har gitt byene et 
triveligere sentrum med færre biler, samt et langt 
romsligere transportbudsjett. 
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En Changemaker 
i KøbenhavnAv Ulrikke Wethal,

Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Det er mars og København-konferansen er over for lengst. Mange minnes kanskje konferansen 
som masse oppstyr og forventninger til en avtale som skulle endre verdenshistorien, men som 
endte i tilnærmet ingenting. Vi har tatt opp tråden med Jarand Ullestad i Changemaker, som 
i høst fortalte Samfunnsgeografen om sine forventninger til København. Hva skjedde egentlig 
der i Bella-senteret, og hva skjer nå?

Inntrykk og opplevelser
”Hvis du har fått inntrykk av at det var et anti-
klimaks – så var det det.” 
Jarand er en del av Changemakers klima- og 
miljøutvalg og en av deres fire representanter 
i København i høst. Changemaker er Kirkens 
Nødhjelps ungdoms-
organisasjon og jobber hovedsaklig med å stanse 
årsaker til at global urettferdighet oppstår. Her 
spiller klimaproblematikken en sentral rolle.
Jarand og de andre ankom København rett før det 
startet, og var der ut de to ukene. Der skulle man 
prøve å orientere seg og holde seg oppdatert, det 
viste seg umulig; ”Selve senteret er enormt stort, 
kapasiteten utfordret og mange ulike prosesser 
pågikk på en gang. Du kan tenke deg; landene stilte 

med alt fra 5-200 forhandlere hver, og alle hadde 
noe å gjøre!” Slik fikk man også en avmaktsfølelse. 
På tross av at man var klar over at mange både i 
den sivile og den offentlige delen virkelig brydde seg, 
var det vanskelig å få det inntrykket i et så stort 
arrangement – så mange mennesker, men så lite 
som faktisk skjedde.

For Changemaker ble det viktigste å møte Norges 
forhandlingsdelegasjon og kunne gi uttrykk for sine 
meninger. Jarand er usikker på hvorvidt makten 
deres igjen strekker seg så langt, men det var i 
hvert fall en arena man følte seg hørt. I tillegg var 
konferansen et møte mellom ulike deler av sivil-
samfunnet i verden og Norge. Norges miljøpolitiske- 
og solidaritetsorganisasjoner samarbeidet for å 



Nr. 1 - 2010 Årgang 20

27

holde hverandre oppdatert på det som skjedde. 
De holdt egne og var med på ulike aksjoner, mest 
for å vise sin tilstedeværelse som ungdommer, 
miljøvernere og solidaritetsorganisasjon. Noe av 
det Jarand husker best var da sivilsamfunnet ble 
sperret ute av senteret. De hadde tatt inn for 
mange og organisert det hele for dårlig, og nå sto 
ungdommer ute i minusgrader i mange timer. ”Vi 
følte det litt sånn; ja, nå snevrer vi inn, nå begynner 
det å bli viktig så da skyver vi de uviktige ut. Klart, vi 
er ikke en del av selve forhandlingene, men vi har jo 
en stemme og en viktig rolle der”.

Løfter og realitet
Som vi leste i høst var ikke dette tilfelle for Jarand, 
men mange møtte opp med urealistiske forvent-
ninger om en juridisk bindende avtale. Det mener 
Jarand vi ikke ville fått uansett. Changemaker så 
likevel for seg en avtale med mer tyngde og fast-
satte mål, slik at man tok et første steg mot en 
juridisk bindende avtale. ”Det vi fikk var en opp-
summering av løfter allerede gitt, bare enda vagere 
enn det”. 

Mange var skuffet over resultatet, og det fulgte 
sterke kommentarer da det var et faktum at land 
var “kjøpt for blodpenger”. Her refererer han til 
reaksjoner til de finansielle løftene som ble gitt om 
30 milliarder dollar fra industrilandene og inn i det 
såkalte Copenhagen Green Climate Fund. Dette 
skal fordeles på tiltak til tilpasning og kutt mellom 
2010 og 2012. I tillegg har industrilandene 
forpliktet seg til å samle inn 100 milliarder dollar i 
året som skal brukes til nødvendig tiltak i utviklings-
land både gjennom private og offentlige kanaler. 
”Fondet blir kanskje det eneste København får av 
navn, ettersom ingen vil huske selve avtalen noe 
særlig. Det er en start, men har enda ikke blitt 
satt til verks og ingen vet hvordan de skal komme 
dit. Hvis man ser på historien har det vært mange 
fond i omløp som bare har blitt stående. Positivt 
at Frankrike nå er pådriver for Tobinskatt (skatt 
på valutatransaksjoner red.anm.) som en måte å 
hente ut midlene på, men likevel vanskelig å se at 
fondet skal bli en realitet.” 

Norge er portrettert som en klimahelt med Erik 
Solheim, “a Climate Champion of the World”, i 
spissen. Fra et globalt perspektiv er det muligens 
vanskelig å kritisere oss, men Changemaker har i 
ettertid fokusert mye på Norges faktiske 
handlinger. Her er ikke alt like rosenrødt. Vi er et av 
de landene som lover mest, men på handlig ligger 
vi dessverre langt bak målene som ble fastsatt 
i Kyoto, 1997. Norge er store i ord, men veldig 
problematisk å se hvordan vi kan følge det opp med 

handling. ”Greit nok med mål, men det ble satt mål 
i 90, i 92 og i 97, nå trenger vi å gjøre noe.” For 
Jarand mener Norge kan ha mye å bidra med og 
burde gå foran som et godt eksempel på hvordan 
en oljenasjon også kan redusere utslipp. Norges 
oljeavhengighet er noe Changemaker kommer til 
å sette søkelyset på fremover. Fra sommeren og 
et år frem settes det i gang en ny kampanje som 
skal få denne debatten opp og frem. Hvordan kan 
Norge være foregangsland og pådriver når vi selv 
er avhengige av olje for å opprettholde økonomien? 
Hvorfor er det slik at Norge som er så store i ord, 
ligger langt bak både egne mål og EU som sådan? 
Jarand ser for seg at første steg blir en selv-
erkjennelse som oljenasjon, og deretter en gradvis 
overgang til fornybare energikilder; ”spørsmålet 
blir hvor lenge Norge haler ut denne prosessen. I 
forhold til klimaet bør det jo skje så fort som mulig”.

Mexico og muligheter
”København skjedde bare en gang. Det lignet Rio, 
men der fikk de et resultat. Her ventet man seg 
et klimaks, men fikk et antiklimaks i stedet – det 
blir vanskelig å skape det momentet igjen.” Jarand 
snakker om møtet som skal finne sted i Mexico 
november/desember i år. Han tror ikke man vil få 
samme engasjement, selv om møtet vil bli viktig. 
Folk er redde for å sette forventningene for høyt 
ettersom man ikke ønsker en gjentagelse av det 
som skjedde i høst. Han mener det virker helt åpent 
hva som vil skje, men med USA som mulig nøkkel. 
USA er et av landene i verden som slipper ut mest 
og som har mulighet til å bidra stort økonomisk. 
Spørsmålet blir om de setter et bindende nasjonalt 
mål før Mexico, men på samme måte som i høst er 
det andre tema enn klima som opptar 
amerikanerne. Helsereform og finanskrise skygger 
for en klimalov som stadig utvannes.  

Selv om man kan tenke seg at møtet i Mexico 
kommer for raskt etter skuffelsene i København, 
mener Jarand det er viktig å holde problematikken 
varm. Samtalene i Bonn i juni og i Mexico i høst blir 
gode forum for å utveksle informasjon og videre-
utvikle det som har blitt forhandlet frem. I tillegg 
utgår Kyoto-avtalen i 2012, og kan etterlate seg et 
gap uten noen avtale. Selv om mange har gått bort 
fra målene som ble satt der, for eksempel Australia 
og også Norge, har Kyoto gode, grønne utviklings-
mekanismer som burde opprettholdes.
”På den ene siden hadde det vært bedre å ikke få 
noen avtale i København fordi den legitimerer å 
ikke gjøre noen ting. På den andre siden er det et 
første steg. Se det slik, det er som om vi hoppet tre 
år bakover til Bali, og så tok vi et steg fremover. Et 
steg, men på en helt ny vei...”
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   Environmental Change: 

A Wake up Call for 
Human Geography? 

Av Karen O’Brien,
Professor ved Samfunnsgeografi

The COP-15 meeting in Copenhagen in December 2009 was a momentous experience in chaos 
and complexity, reminding us that climate change is about much more than warmer weather.  It is 
about economics, politics, history, environmental justice, cultural dominance, land use change, 
urban development, social movements, geographic information, and much more. Understanding 
this complexity requires far more than insights and understandings of the biophysical processes 
and feedbacks contributing to increasing atmospheric concentrations of greenhouse gases, or 
understandings of the impacts of temperature and precipitation changes on social-ecological 
systems. It calls for insights about the human dimensions of environmental change, including 
recognition of differing perspectives on human-environment relationships. A greater emphasis on 
the human dimensions makes it clear that climate change, biodiversity loss, land cover changes, 
water quality and availability, and many other “environmental” problems are manifestations of 
modernity, symptoms of dominant patterns of development, and outcomes of social relations, all of 
which are closely linked to beliefs, values, and worldviews. 

The current period of Earth history is increasingly 
referred to as the Anthropocene Era, in recogni-
tion that human activities are influencing the planet 
in unprecedented ways. However, an increased 
understanding of the role of human beings in 
a complex, interconnected Earth System is not 
enough to drive changes in human behaviors, or 
to foster the political, econonic, social and cultural 
transformations that are needed to respond to the 
unprecedented challenges identified by scientists.  
What is needed is a paradigm shift that alters the 
mainstream discourse on environmental issues; a 
shift that includes changes in the ways that global 
change research is done.

Enter human geographers. There is no doubt that 
human geographers have an important role to 
play in global change research – they have already 
contributed substantially to this field through 
research on climate impacts and vulnerability, land 
use changes, biodiversity conservation, hazards 
research, etc.  Indeed, a long tradition of human-
environment research has added much 
knowledge to global change and earth systems 
science research. However, for the necessary 
paradigm shift to take place in global change rese

arch, there needs to be more fundamental 
attention to at least four key lessons from human 
geography:

“Much of global change research 
is based on the idea that there 
is an objective reality that can be 
observed, described, measured, 
understood, and changed”

First, understand-
ings of nature-so-
cial relationships 
influence how we 
identify and frame 
both problems and 
solutions. Much 
of global change 
research is based on the idea that there is an 
objective reality that can be observed, described, 
measured, understood, and changed. Convinc-
ing people of the state of this reality has been the 
role of scientific assessments, such as the Inter-
governmental Panel on Climate Change reports, 
the Millenium Ecosystem Assessment, the Global 
Water Outlook, Global Environmental Outlooks, and 
many other reports. Yet, as human geographers 
emphasize, ontological differences are a key to 
understanding why we are--or are not—reacting or 
responding to identified risks; why some research 
is prioritized over other research; and why modern 
and postmodern approaches to environmental 
problems differ significantly. Human geography rec-
ognizes that the objective reality studied by earth 
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system scientists can be subjectively interpreted, 
and that these interpretations are influenced by 
cognition, culture, consciousness and beliefs (Sayer 
2000) . The existence of subjective interpreta-
tions give rise to different realities, which inevitably 
draws attention to politics and power, hegemony, 
and domininant disourses and framings. As Noel 
Castree (2005, p. xxi) puts it, “because knowledges 
of nature are not reducible to the ‘real’ nature they 
depict, it is essential to ask what authorises these 
knowledges and what sorts of realities they aim to 
engender.” 

Second, context matters. Environmental change 
research often assumes that global problems 
demand global solutions, leading to an emphasis 
on international agreements and frameworks. Yet 
the place-based research that is characteristic of 
much of  human geography calls attention to the 
particular social, economic, political, historical, and 
cultural context that shapes both processes and 
outcomes.  Changing environmental conditions may 
be important, but it is the convergence of multiple 
processes within a particular context that cre-
ates and perpetuates vulnerability. Although global 
vulnerability indices and mapping exercises may 
help to illustrate differential vulnerability, they also 
tend to simplify complex causal relationships, and 
obscure questions of responsibility (Barnett et al. 
2008). 

Third, human geographers recognize that scale is 
a perspective, rather than an objective “reality”. 
The hierarchy of scales that dominate environmen-
tal change research (global, regional, local) are 
recognized as an epistemological ordering frame 
(Marston et al. 2005); the utility of phrases such as 
“think globally, act locally” or “think locally, act glo-
bally” make less sense when global and local issues 
are intertwined.  The role of scale in climate change 
mitigation and adaptation and environmental gov-
ernance thus can benefit from human geography 
research that questions one particular privileging 
of scale over another (Norman and Bakker 2009). 

Fourth, insights on how societies visualize and 
plan for the future are critical for responses 
to environmental change. Global environmental 
change research often relies on scenarios for 
the future derived from past trends, extrapolated 
to best and worst-case scenarios. Many of the 
projected outcomes for the future are to some 
extent deterministic, leaving little room for human 
agency, innovation, and learning, or for changes in 
dominant systems and paradigms through political 

and social action. The perils of environmental deter-
minism have left an impact on human geography, 
which now offers alternative approaches to the fu-
ture, including through processes of social learning 
that allows desired futures to emerge through par-
ticipatory processes of analysis and engagemment 
(Robinson  2003). Instead of accepting apocalyptic 
scenarios of dangerous climate change as an 
inevitable, already-existing future, human geography 
allows for the creation of alternative futures. 

I have argued that environmental change research 
desperately needs a wake up call from human 
geography. However, one could also argue that 
human geography itself needs to wake up and 
recognize that we are, in fact, entering into a “new 
age” for geography, where the need for deeper 
understandings of the human dimensions of 
environmental change calls for a bigger and more 
visible role for the social sciences in global change 
research. In fact, the current shift in focus, from 
understanding environmental change to addressing 
it, places a much larger emphasis on the theme 
of change in general, particularly transformational 
social change. This presents new opportunities for 
human geographers to highlight research findings 
and relevance, and to make important contribu-
tions to global change research. Human geography 
-- social sciences in general -- can contribute to a 
much-needed shift in the discourse on environmen-
tal change, which invariably changes the types of 
solutions that are discussed and prioritized. 
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Min dal, din dal, vŒrt felles hjemsted En studie av nordmenns respons pŒ endringsprosesser i Groruddalen

Min masteroppgave:

MIN DAL, DIN DAL, VÅRT FELLES HJEMSTED

Av Ingunn Larsen Reisæter,
tidligere masterstudent ved Samfunnsgeografi

”Når statsministeren sier han er stolt over å bo i en flerkulturell by så er det bare tøv 
for han bor i et helhvitt område nord i Oslo”. Sitatet ovenfor er fra en av informantene i 
masteroppgaven min: ”Min dal, din dal, vårt felles hjemsted”. I masteroppgaven 
intervjuet jeg etniske nordmenn som bor i et område hvor det økte mangfoldet i 
Norges befolkning har kommet tydeligere til uttrykk enn i de fleste andre steder i 
landet: Groruddalen. Dette har skjedd gjennom omfattende, og ikke minst raske, 
endringsprosesser i befolkningssammensetningen. Etniske nordmenn har flyttet ut 
samtidig som nye Groruddøler med annen etnisk bakgrunn har flyttet til. 

I forlengelsen av utsagnet ovenfor 
påpekte min informant hvordan han og 
andre som bor i Grorudalen 
sitter på erfaringer og meninger om det 
flerkulturelle samfunn som bør få større 
oppmerksomhet i debatten om 
integrering. Jeg hadde ikke i oppgaven 
min som mål å vurdere om det er 
statsminister Jens eller informant Jan 
som sitter med de riktige svarene i en 
slik integreringsdebatt. Med en 
sosialkonstruktivistisk innfallsvinkel har 
jeg heller ønsket å understreke at det 
finnes mange sannheter om det fler-
kulturelle samfunnet, og ikke bare én 
riktig løsning på dets utfordringer. Hvert 
enkelt menneske kan ha ulike 
virkelighetsoppfatninger, og dette kan 
blant annet påvirkes av konteksten disse 
oppfatningene dannes innenfor. Å få 
fram en liten bit av dette mangfoldet 
av stemmer, og å sette fokus på språk-
bruken som rammer inn debatten har 
var to av målene med oppgaven min.

Jeg intervjuet etniske nordmenn bosatt 
i deler av Groruddalen med en høy andel 
innvandrere. I intervjuene fortalte 
informantene om sitt forhold til hjem-
stedet og om sin forståelse av det fler-
kulturelle samfunn og integrering. Med 
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utgangspunkt i teorier om sted, kontakt og 
språk analyserte jeg dette, og så det der-
etter i sammenheng med den nasjonale 
politikken på området slik den kommer til 
uttrykk i Mangfoldsmeldingen (St.meld. 49 
(2003-2004)). 

Det hjemstedet mine informanter beskrev 
for meg skiller seg fra det mer negative 
bildet man gjerne får servert av denne 
stigmatiserte delen av Oslo. Lokal-
patriotismen og tilhørigheten var sterk, og 
de var også opptatt av hvordan integrering 
for dem handler om å opprettholde et 
fellesskap i et lokalsamfunn de 
identifiserer seg sterkt med. Sammen-
flettingen av integrering og et felles-
skapsfokus kom særlig til uttrykk gjennom 
deres beskrivelser av sentrale arenaer i 
lokalsamfunnet. Møteplasser, borettslaget, 
og ikke minst skolen ble i denne forbindelse 
trukket fram som arenaer der det flerkul-
turelle kommer til syne og der de daglig får 
utfordret sine meninger om hva som er ”in 
place” og ”out of place” i deres 
Groruddal. Med bakgrunn i dette fram-
hevet de et ønske om å skape et nytt 
fellesskap  - et fellesskap som inkluderer 
en ny og mer inkluderende forståelse av 
både Groruddalen og groruddølen.

Mens det blant informantene var felles-
skapsfokuset som var framtredende idet 
integreringsbegrepet fyltes med mening, 
var det en mer individualistisk diskurs som 
preget Mangfoldsmeldingens språkbruk 
knyttet til det flerkulturelle samfunnet og 
integrering. I dette politiske dokumentet 
som skal legge føringer for framtidig 
politikk ble det i større grad vektlagt 
hvordan integrering handler om individuell 
frihet og sameksistens blant individer. Hva 
som skal være det felles limet i samfunnet 
blir i mindre grad berørt. Kompleksiteten 
som informantene belyste kom heller ikke 
til syne i særlig grad i meldingen.

Det er mange faktorer som påvirker et 
menneskes holdninger og menings-
dannelser, og det vil være en grov 
forenkling å si at dette kun er resultat av 
en persons bosted. Jeg mener likevel at 
det i denne oppgaven har kommet fram 

at hjemstedet har en viktig betydning i den 
forstand at integrering og opprettholdelsen 
av et godt flerkulturelt hjemsted sees i sam-
menheng. Dette gjelder særlig i den forstand 
at groruddølenes konstruksjon av hva deres 
hjemsted er, og hva det betyr for dem, har 
innvirkning på deres meningsdannelser og 
deres respons på endringsprosesser. Dette 
igjen utgjør premisser for sameksistens og 
samhandlingen på et flerkulturelt hjemsted.

Groruddølene jeg intervjuet framhevet som 
nevnt at det er et mål med integrering å 
oppnå et nytt og mer inkluderende ”felles 
vi”. Den sterke Groruddalstilhørigheten og 
patriotismen som jeg nevnte ovenfor utgjør 
slik sett både en mulighet og en utfordring. 
Dersom ”det andre” som fellesskapet 
definerer seg i kontrast til er et stigma påført 
utenfra, eller steder og mennesker utenfor 
dalen, vil dette nye fellesskapet lettere kunne 
vokse fram. Den sterke tilhørigheten til hjem-
stedet og klare oppfatninger om hva som er 
”in place” vil imidlertid også kunne være et 
hinder. Sterke meninger om hva som er ”in 
place”, kan innebære at terskelen er lav for 
at handlinger blir definert som ”out of place” 
og dermed ekskluderes fra fellesskapet. Det 
er vanskelig å forutsi hvilken vei utviklingen vil 
gå i Groruddalen. 

Til tross for de mønstre i informantenes 
meningsdannelser som jeg har vist til 
gjennom oppgaven, er meningsmangfoldet 
blant dem framtredende. Mangfoldet finnes 
både dem i mellom, og det viser seg også 
som en ambivalens hos hver enkelt 
informant. Denne kompleksiteten mener jeg 
ikke synliggjøres i verken Mangfolds-
meldingen eller i den daglige integrerings-
debatten. Jeg har i oppgaven min under-
streket hvordan det er viktig å belyse 
nettopp denne kompleksiteten. Samtidig er 
det ikke minst viktig å belyse språkbruken 
som rammer inn debatten for å oppnå en 
bedre forståelse av det mangfoldige samfunn 
som er under utvikling i Norge i dag.

Ingunn Larsen Reisæter jobber  i dag på 
et asylmottak i Oslo.
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