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LE
D

ER
: 

geografi. To redaktører tar nå farvel med Samfunnsgeografen, i form av å presentere et nummer 
med fokus på by. Vi har vært så heldige å få både Terje Wessel og Per Gunnar Røe til å gi oss et 
innblikk i egen forskning i denne utgaven. Selv om ikke akkurat vi har tatt byfag ved UiO har vi erfart 
at mange fagfelt kan kombineres med nettopp by. I en tidligere utgave intervjuet vi Peris Jones, som 
var klar på at menneskerettigheter og by er en meget brukbar kombinasjon. For eksempel har byens 
utforming noe å si for hvem som har tilgang på hvilke rettigheter, samt hvem som blir utestengt fra 
hvilke tjenester og prosesser. Det er også en etablert tanke at byen er et nøkkelelement i miljø og 
klimadebatten, eksempelvis i lys av såkalte økologiske fotavtrykk. Nye koblinger og nytt blod blant de 
vitenskapelige ansatte utvider samfunnsgeografifaget på en positiv måte. Videre har vi merket oss 
at når samfunnsgeografistudenter kombinerer by og utvikling eller by og politikk bryter de med main-
stream. Det er ingen selvfølge at by kun hører sammen med økonomi, eller utvikling kun med politikk. 
Kanskje bør fagene legges opp på en måte som tydeliggjør alternative koblinger? Dette gjelder også 
ved valg av masteroppgave, da flere medstudenter som har valgt felt der det ikke allerede finnes høy 
kompetanse på instituttet blir rådet å bytte tema heller enn at de nye ideene blir oppmuntret.

I denne utgaven av Samfunnsgeografen identifiserer vi likevel en mer faretruende selvfølge som 
har fått leve fritt på Harriet Holters i noen år. Selvfølgen om at alle nye masterstudenter kjenner 
systemet, Fronter og hjemmesider, så vel som hvilke professorer som gjør hva. Like selvfølgelig som 
at nye bachelorstudenter skal få innføring i det administrativt omkringliggende er det at studenter 
med bachelor fra andre byer som søker master ved UiO har et behov for det samme. 

Kanskje ikke like viktig som å opprettholde søkertallet til bachelor- og masterprogrammet ved 
samfunnsgeografi, men likevel viktig: Samfunnsgeografen vil bestå! I etterkant av dette nummeret 
vil det på ny skje noen omrokkeringer i tidsskriftets redaksjon. Vi har vært så heldige å jobbe med 
flere av dem som overtar driften i utformingen av dette nummeret, og er trygge på en suksess-
rik fortsettelse i tiden som kommer. Likevel er døren åpen for nye medlemmer, og redaksjonen i 
Samfunnsgeografen vil alltid sette pris på eksterne bidrag.

Vi sier lykke til til morgendagens samfunnsgeografer og takker for oss!

Vi har alle et forhold til byen, selv om vi ikke nødvendigvis har tatt emner i by-

FOTO: Elise Brændaas
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Men hva med 
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– ny som masterstudent i Samfunns-
geografi ved UIO
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Med bakgrunn fra andre universiteter 
Samfunnsgeografen møter fire studenter som 
alle har begynt som nye på masterprogrammet i 
samfunnsgeografi ved UIO. I første omgang var det et 
ønske om å flytte til byen Oslo som trakk interessen 
øst- og sørover for tre av de fire studentene, og ikke 
et brennende ønske om å begynne på Blindern. For 
den siste var det for å få den formelle utdannelsen 
på plass for å fortsette et allerede påbegynt arbeids-
liv, og da var det master i samfunnsgeografi som 
samstemte med emnene tatt på bachelorstudiet. 
Kanskje har dette gjort at studentene ikke satte seg 
videre inn i hvilke endringer som ville møte dem ved 
et universitetsbytte? 

Tre av studentene har gått bachelor-
programmet i utviklingsstudier i Bergen 
med spesialisering i hva de selv definerer 
som samfunnsgeografi, men kalt geografi 
av UIB1. Her tilbys emner innenfor natur-
geografi, økonomisk geografi, miljø- og 
landskapsgeografi og utviklingsgeografi2. 
Kartografi er for eksempel et obligatorisk 
emne, men man kan videre spesialisere 
seg innenfor emner av mer samfunns-
geografisk art. Den siste av studentene 
har bachelor i geografi fra NTNU som 
også tilbyr emner innenfor både natur- og 
samfunnsgeografi3.  

Ettersom Oslo er den eneste byen som 
tilbyr en ren samfunnsgeografisk grad, 
er det et større fokus på koblingene 
mellom natur- og samfunnsgeografi ved 
de andre norske universitetene. ”Det er 
et annet teoretisk grunnlag og fokus”, 
hevder den ene, og en av de andre sier 
seg enige i denne oppfatningen. Dette var 
ikke klart for dem da de søkte seg til Oslo. 
Her er avgrensningen mot naturgeografi 
skarpere og det har vært vektlagt at det 
er umulig å fordype seg i begge retninger. 
Dette var en av de første overraskelsene 
for de nye studentene tilvendt en blanding 
av natur, miljø og samfunn, med fokus på 
ressursbruk og overganger. ”Jeg visste 
ikke at det var så forskjellig da jeg kom hit, 
og ble overrasket da det ble trukket frem 
på møtet (informasjonsmøtet for master, 
red.anm.) hvordan dere har klart å skille 
dere fra naturgeografien og at ’dette er 
vi stolte av og må stå på kravene’. Jeg 

– ny som masterstudent i Samfunns-
geografi ved UIO

Av Ulrikke Wethal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

De fleste av oss som begynner på masterstudiet på Samfunnsgeografi har allerede fullført 3 år på 
bachelor ved UIO. Selv om en del kommer fra ulike områdestudier heller enn ren bachelor i samfunns-
geografi, har de da hatt minimum 80 poeng i faget og kjenner universitetet relativt godt. Introduksjonen 
til masterstudiet er et enkelt introduksjonsseminar som i første omgang handler om at tiden tikker 
og en prosjektskisse for masteroppgaven skal ligge på studiekonsulentens pult om rundt halvannen 
måned. Hjelp, tenker mange, og vi kaster oss rundt for å høre om hvilke prosjekter som pågår, mulige 
veiledere, og går i tenkeboksen for å finne et interessant og spennende tema. Men hva med de som har 
dette som det aller første møte med samfunnsgeografi i Oslo?
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syns kanskje ikke det er så positivt for min egen del”, 
hevder den ene. Studentene mener at dette medfør-
er at programmet ligger nærmere, og overlapper, 
mot de andre samfunnsfagene enn hva det gjør ved 
UIB og NTNU, selv om ikke dette nødvendigvis er en 
ulempe. 

”Da jeg hadde utviklingsfaget i høst gikk jeg rundt 
og lurte på hva de som har gått på bachelor her 
har lært, fordi det skiller seg så utrolig fra hva vi har 
lært i Trondheim”, mener en, noe som følges opp 
av en annen; ”man blir ganske farget når de sier i 
forelesningene at ’sånn er det’, og så kommer man 
hit og så sier de ’sånn er det’ på en helt annen måte”. 
Det oppleves som forvirrende. Etter spørsmål om 
hva det er som gjør undervisningen annerledes 
trekker studentene frem viktigheten av koblingen 
mellom natur og samfunn: ”Her hevdes det at du ikke 
kan få nok kunnskap om både natur og samfunnet, 
mens i Bergen sier de at du ikke kan være geograf 
og ikke vite hvor du skal gå når du følger et kart”, og 
videre ”skal du planlegge en by må du vite om det 
kan bli flom eller steinras”.  En av studentene trekker 
for eksempel frem viktigheten av en teoretisk for-
ståelse rundt ørkenutvidelse, landerosjon, flom, jord-
revolusjon og lignende i forhold til utviklingsgeografi, 
som hun føler mangler her på Blindern.

Universitetssystemet
”Det virker som om det er tilrettelagt kun for de som 
har tatt bachelor her og som har levert bachelor-
oppgaven sin i mai samme år”, hevder studentene. 
Det viser seg at utfordringene sto på rekke og rad. 
Nye studenter er ikke kjent med verken professor-
navn på instituttet, universitetssystem, bibliotek-
system eller nettsider. Kun ett informasjonsmøte 
blir i minste laget for å skulle orientere seg videre 
på egenhånd i universitetsgryta: ”Man går ut i fra 
at dette satt du og holdt på med for to måneder 
siden på bachelor”. Den ene forteller om en lettere 
skuffelse da hun oppdaget at introduksjonsmøtet 
ikke inneholdt den forventede informasjonen, men 
omhandlet opplegg av utdanningsplan og viktige 
frister; ”det var kjempesjokk å tro at du skulle på info-
møte, men det vi egentlig fikk vite var at eksamen var 
om seks uker”. De følte et veldig fokus på å levere i 
tide, og at dette var det viktigste som skulle skje. Ren 
praktisk informasjon om hvordan å gå frem var det 
heller lite av, men beskjed at prosjektskissen skulle 
være klar om et par uker. Veileder kunne man opp-
søke selv eller vente på å få en tildelt på bakgrunn av 
den innleverte skissen. 

”I tillegg refereres det masse til folk i forelesninger; 

’ja alle vet jo om dette’. Jeg har jo ikke peiling”. 
Her diskuteres undervisningen på masternivå, og 
studentene hevder det blir vanskelig å følge med når 
forelesninger bygger på pensum og tidligere emner 
uten videre utdyping. Dette gjør det problematisk for 
de nye å henge med når dette ikke er tilfelle, og mye 
informasjon må søkes opp på egenhånd. ”Jeg syns 
også det var vanskelig med hvilke fag jeg skulle velge, 
ettersom delingen var litt annerledes enn i Bergen. 
Jeg trodde kanskje jeg måtte ta utviklingsteori siden 
det var det jeg hadde tatt. Jeg ville jo heller tatt 
politisk, det ser jeg nå i ettertid. Utviklingsfaget var 
ikke relevant for det jeg skal skrive om”, trekker den 
ene frem, ”her vet jo alle hva de vil velge, hva de vil gå 
videre med, hvem som foreleser og hva fordypningen 
er og sånn, og så sitter du der og det er allerede 
for sent å bytte”. Dette kan nok heller være en opp-
fatning enn hva som er realiteten, da det har vist seg 
problematisk å velge riktige teoriemner også for oss 
som har tatt bachelor ved UIO. 

”Plutselig var også halve klassen seminarledere”, 
sier den ene ved snakk om mangel på informasjon. 
De har fått inntrykk av at dette er noe man blir hvis 
man kjenner noen professorer, og ikke informasjon 
som blir spredt blant alle masterstudentene. ”Bare 
sånne småting gjør at man føler seg litt utenfor det 
som skjer”, legges det til.  

Det praktiske bød på mye knoting og tok mye tid, 
og de opplevde at instituttet tok det for gitt at de 
klarte seg like godt som resten. Studentene så seg 
nødt til å bruke sine medstudenter mye, da de alltid 
satt igjen med mengder av ekstra spørsmål. Tilfeldig 
informasjon fra andre studenter gjorde at den ene 
fant veileder på et annet institutt fordi ingen kunne 
hjelpe henne på samfunnsgeografi. ”Det jeg gjorde 
var å stille spørsmål og stille spørsmål; til folk på 
andre året, på forelesning, på pauserommet og folk 
som har gått her før; hvordan gjør jeg det og det 
og det og det?” beskriver en av de andre. En tredje 
forteller om å ha brukt en venninne som ble ferdig 
i 2010 som konsulent rundt alt fra praktiske ting 
til hvordan å håndtere veilederen man har blitt til-
delt. ”Hva hadde det skadet å ta en ekstra innføring 
i praktiske ting som ny student på Blindern”, spør de 
seg, ”bare fordi vi går på masternivå forstår jeg ikke 
hvorfor vi skal bli så lite ivaretatt”. Når man begynner 
som bachelorstudent er det store informasjons-
møter, tilrettelegging, pc-hjelp for registrering og 
fadderuke. Selv om man har studert i minimum tre 
år før begynnelsen av masterprogrammet vil ikke 
det nødvendigvis bety at en ikke har behov for den 
samme informasjonen. 
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Det rent faglige
Vi som har gått på UIO i tre år har allerede blitt 
introdusert for størstedelen av de vitenskapelig 
ansatte gjennom forelesningsrekker, og har en viss 
oversikt over hvem som driver med hvilke tema 
og regioner. Verre er det for nye studenter med 
like kontordører fordelt over tre etasjer og ingen 
kjente ansikter; ”Vi ble bedt om å finne veileder, 
men jeg ante ikke hvem som var hvem”. I tillegg er 
det et problem at prosjektene som pågår ikke blir 
informert om; hvem søker studenter, hvor er det 
rom for samarbeid? ”Det kunne vært spennende å 
få en introduksjon og kanskje bli interessert i et felt 
som var her hvis man har lyst til å jobbe innenfor et 
prosjekt. Mange er jo på byprosjektet til Per Gunnar 
for eksempel”, trekker den ene frem. Studenten fra 
Trondheim forteller at der blir alle masterstudenter 
og ansatte på instituttet samlet, og professorene 
informerer om hvilke prosjekter de holder på med, 
om interesse for studentsamarbeid og hva de kan 
veilede. Dette var noe hun gikk og ventet på her, 
ettersom dette er en viktig del av høstsemesteret 
på NTNU.

Med lite informasjon om hva slags arbeid som 
gjøres på instituttet i kombinasjon med impulser fra 
de andre universitetene, valgte noen tema det ikke 
var større kompetanse på i Oslo: ”Jeg ble bedt om å 
skifte tema fordi det ikke var noen som kunne noe om 
dette her”, sier den ene, og en av de andre fikk også 
lignende svar fra studieledelsen. De fikk beskjed om 
at det ikke var noen som kunne veilede dette og at 
de ikke hadde kapasitet til å finne eksterne veiledere. 
”Men kan du ikke skrive om næringsklynger i 
stedet?”, fleiper studenten om tilbakemeldingen 
hun fikk på valgt tema. Hun presiserer at ingen sa 
akkurat dette, men heller at hun skulle finne et tema 
det allerede fantes kompetanse på og interesse 
rundt på instituttet. ”Men når du ikke vet det heller, 
ikke sant? Du har jo allerede begynt å tenke opp en 
skisse og problemstilling”, spør den ene. En heller 
kjølig mottakelse av nye ideer gir lite inspirasjon til 
videre arbeid, og hjelper ikke på førsteinntrykket 
av universitetet. Spørsmålet som stilles i gruppen 
er om ikke det burde tilrettelegges ytterligere for 
studentenes prosjekter heller enn at studentene skal 
rette seg etter de ansattes forskningsinteresser? 
Om det ikke finnes kompetanse for det studentene 
er interesserte i, burde ikke denne da bygges? Det 
burde i alle tilfeller være mulig med assistanse 
for å løse slike problemer på en tilfredsstillende 
måte heller enn at døren lukkes for nye ideer og 
perspektiver.
 

Tilbakeblikk og sammenligning
”Jeg savner at jeg kjenner alle og vet hva alle driver på 
med”, svarer den ene på spørsmål om hva som var 
bedre ved de andre universitetene. De er klar over 
at dette er et resultat av å ha gått samme sted i tre 
år og at det er vanskelig å sammenligne nåværende 
situasjon på Blindern med hvordan en master ville 
vært et annet sted. ”Det eneste jeg har grunnlag for 
å si noe om er hvordan jeg har blitt ivaretatt som ny 
student, og det syns jeg har vært dårlig”, påpeker 
den ene. Overgangen har vært større enn først 
antatt for alle. ”Jeg har ikke blitt inspirert av å gå 
her, hvis jeg først skal skrive masteroppgave ønsker 
jeg å føle meg inspirert, at jeg har folk i ryggen som 
kan hjelpe meg, og ta fag jeg syns er interessante”, 
sier den ene, ”folk her syns jo det er interessant fordi 
de har tatt det på bachelor, men jeg aner jo ikke hva 
de bygger videre på”. 

Det savnes også et større fokus på hvordan 
utdannelsen kan bidra i fremtidig arbeidsliv og 
hvorfor utdannelsen er viktig. Studentene viser til 
at andre universiteter benytter gjesteforelesere 
for å eksemplifisere hvilke typer arbeid de enkelte 
emnene kan brukes til. Det å få hjelp til å se disse 
linjene gjør arbeidet med emnene mer motiverende. 
Studentene kunne også ønske seg større muligheter 
for teoretisk spesialisering. Ettersom det blir tilbudt 
få emner på masternivå kan dette gjøre at man 
kan ende med å ta emner kun for å fylle opp studie-
poengene. ”Her har de 5 fag, i Trondheim har de 
20 fag å velge i på masternivå”, sier den ene for å 
påpeke forskjellen. Med størrelsen på masterkullene 
og antallet vitenskapelig ansatte på instituttet 
ville det ikke være mulig å tilby like mange emner, 
men det bidrar likevel til at studenter ikke finner 
passende emner til oppgaven. ”Det blir jo greit når 
jeg blir ferdig, men det var et større problem å bytte 
enn jeg trodde, jeg trodde det skulle være ganske likt 
faglig og sånn. Det er kanskje uvitenhet fra min side 
også, men jeg trodde det skulle være mye… greiere”, 
avslutter den ene. 

Det er store forskjeller i oppbyggingen av master-
programmet på UiO kontra UiB og NTNU med 
tanke på nærheten til naturgeografi på de to sist-
nevnte universitetene. Dette vil gjøre overgangen 
til UIO mindre glidende, men er samtidig noe man 
bør være klar over når man søker seg over som ”ny” 
masterstudent. Intervjuet viser likevel at instituttet 
har en jobb å gjøre når det gjelder å kommunisere 
informasjon til de ”nye” studentene.
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Inspirasjon fra de som kan det
Av Ulrikke Wethal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Pensum, pensum, pensum. Det er stort sett det vi bruker dagene 
våre på. Årene på Blindern har nok fjernet ytterligere leselyst 
for mange, ettersom det ofte forbindes med eksamen og plikt 
heller enn avslapping. Når lange blinderndager gjør oss ekstremt 

bundet til pensumlister, og den største gleden er å gule ut de ferdigleste tekstene, kan det føre til at vi 
går glipp av god litteratur i, og utover, eget fagfelt og emne. Dersom lesing blir redusert til ”å komme 
seg gjennom pensum” kan man fort miste meningen med hvorfor, og hva, man faktisk leser, samt hva 
forfatteren ønsker å formidle. Denne artikkelen ønsker å gi litteraturinspirasjon til både lesetrøtte og 
leseivrige studenter. Det viser seg at de vitenskaplige ansatte på Samfunnsgeografi har mange god-
biter i bokhyllene, som kan åpne opp perspektiver og løfte blikk fra pensumlister. Noen gir lange svar, 
andre kortere. Uansett ønsker Samfunnsgeografen å tro at de kan gi et bredere syn på hva det er som 
gjør god litteratur god, og hvilke koblinger man kan trekke gjennom å støtte seg på ulike fagretninger. Vi 
benytter også anledningen til å la dere bli kjent med en del av de vitenskaplig ansatte. Bli inspirert!

Anja Beate Sletteland er stipendiat og interesserer seg særlig for politisk geografi med hoved-
vekt på geopolitikk og soft power, strategisk kommunikasjon, public diplomacy, språk, kunnskap og 
makt, amerikansk midtøstenpolitikk, det pro-israelske samfunnet i USA og kvalitativ metode/diskurs-
analyse.

En bok som har betydd mye for min akademiske utvikling er Michel Foucaults ”Seksualitetens historie”. 

“Etter å ha lest 
originalverk av 
Foucault og annen 
såkalt postmoderne 
litteratur, skjønte jeg 
at jeg hadde tatt feil”.

Selv om jeg aldri har referert til den, og tematikken er ganske langt unna det 
jeg skriver om, introduserte boken meg for en tenkemåte som nok preger 
meg den dag i dag.  Frem til jeg leste ”Seksualitetens historie” våren 2004, 
kjøpte jeg fullstendig anti-postmodernismepropagandaen til Klassekampen 
og på den tiden delvis Rød Front. Etter å ha lest originalverk av Foucault og 
annen såkalt postmoderne litteratur, skjønte jeg at jeg hadde tatt feil.

En annen bok som har lært meg mye om å skrive akademisk, er A.C. 
Weisbeckers ”Kosmiske banditos”. ”Kosmiske banditos” er en roman om kvantemekanikk og narko-
baroner, som jeg leste første gang da jeg var elleve år. Den lærte meg at ethvert tema, uansett hvor 
vanskelig, kan forklares på en enkel måte ved hjelp av populærkulturelle referanser.  

Heidi Østbø Haugen er stipendiat og hennes hoved-
interesser omhandler afrikanere i Kina, kinesisk 
entreprenørskap i Afrika, forholdet mellom Kina og 
Afrika, matsikkerhet og OL i Beijing.

Noen bøker gjør selvfølgelig sterkere inntrykk enn 
andre, men jeg blir først og fremst inspirert av å lese 
bredt og oppdage nye koblinger mellom ulik litteratur. 
Akkurat nå holder jeg på å jobbe med egne data fra 
feltarbeid blant afrikanske innvandrere og handels-
reisende i Kina. To etnografiske beskrivelser som gir 
meg inspirasjon til å skrive er “Congo-Paris: Trans-
national Traders on the Margins of the Law” av Janet 
MacGaffey og Rémy Bazenguissa-Ganga og “Political 
Spiritualities: The Pentecostal Revolution in Nigeria” 
av Ruth Marshall. Når jeg ser dem boltre seg med 
materialet sitt over flere hundre sider angrer jeg nesten 
på at jeg valgte å skrive en artikkelbasert doktorgrad 
framfor monografi...FO
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Inspirasjon fra de som kan det

report: The association of sustainable development and equity both within and between generations, between 
the poor and the rich today, and between people today and those who will live in the future.

But instead, I would like to tell you about one of the most treasured books on my shelf: Topophilia by Yi-Fu Tuan. 
The Chronicle of Higher Education says that Tuan “may be the most influential scholar you’ve never heard of” 
[1]. He is a professor emeritus at the University of Wisconsin-Madison where he advised (among others) Tim 
Cresswell, whom many of you may have encountered in the curriculum for SGO1001.

Topophilia -- from the Greek words topos, meaning “place,” and philia, meaning “love of” -- describes environ-
mental perceptions, attitudes and values, and examines emotional attachments to place. He explores in depth 

Lynn Rosentrater er stipendiat ved ISS og 
hennes forskning fokuserer på tilpasning 
til klimaendringer. Spesifikke temaer 
hun fokuserer på er konsekvenser av 
klimaendringer, sårbarhet og tilpasning, 
globale miljøendringer og menneskelig 
sikkerhet.

I often tell people that Our Common 
Future has had the greatest impact on 
my career because it is what led me to 
the discipline of geography. The report 
was released during my first semester 
as an undergrad and it inspired me to 
take courses in environmental studies. 
I eventually became a geography-major 
because it was among the geographers 
that I heard echoes of what I had found 
most inspiring about the Brundtland 

“I remember him as tiny 
and somewhat frail, in 
contrast to his ideas, 
which were so big and 
dynamic”. 

the following questions: What are our views on the physical environment? How 
do we perceive, structure and evaluate it? What have been, and what are, our 
environmental ideals? How do economy, life style and the physical setting itself 
affect environmental attitudes and values?

During my second year as a master student at the University of Oregon, Tuan 
was invited to hold a series of lectures and I was lucky enough to participate in 
a seminar he led on humanistic geography. There were ten of us in all. He put 

us in a circle and argued that the discipline of geography should describe and try to understand what being in 
the world is truly like. He suggested that the practice of geography begins by understanding ourselves, and that 
without self-understanding we cannot hope for enduring solutions to environmental problems which, after all, 
are fundamentally human problems. I remember him as tiny and somewhat frail, in contrast to his ideas, which 
were so big and dynamic. The world came together for me that day and I suddenly knew with confidence that 
geography would provide me with the tools I needed to achieve the plans and ambitions I had in life.

After the seminar, a few of us invited Tuan out for coffee and he regaled us with stories and gossip from his 
long career. It was amazing fun to hang out with such an important thinker and we hung on his every word. By 
the end of the day I had worked up the nerve to ask him to sign my copy of Topophilia and I have kept the book 
close at hand ever since.

[1] I highly recommend this profile of Yi-Fu Tuan: “Lost in place” by Peter Monaghan in The Chronicle of Higher Education, vol. 
47 no 27 (Mar 16, 2001): A14-A18.
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Annika Wetlesen er stipendiat på samfunnsgeografi og hennes interesser 
spinner rundt arbeidsliv og arbeidsmarked i utviklingsland, fagforeninger, uformell 
økonomi i byer og India.

En av bøkene som har hatt størst betydning for mitt akademiske arbeid er “Work 
place: The social regulation of labour markets” av Jamie Peck. Jeg har hentet mye 
inspirasjon fra Jamie Pecks teoretisering rundt lokale arbeidsmarkeder. Han har 
også gjort interessante empiriske studier blant annet av dagarbeidsformidling i 
Chicago. I løpet av doktorgraden er ”Seeing the State. Governance and Govern-
mentality in India”, skrevet av blant andre geografen Stuart Corbridge, en bok 
jeg har likt veldig godt. Den anbefaler jeg til studenter som jobber med forholdet 
mellom staten og fattige også i andre kontekster enn India (tekst tatt fra intervju 
med Wetlesen i Samfunnsgeografen 2007 utgave 1, godkjent med små endring-
er i 2011).

Per Gunnar Røe er førsteamanuensis på instituttet og hans faglige interessefelt er byutvikling 
og stedsutvikling, urbanisme, byplanlegging og arkitektur, suburbanisering, forstadsutvikling 
og bostedsvalg, sosiokulturelle stedsanalyser og stedsteori, planleggingsteori og metoder.

Den viktigste enkeltboka er kanskje Anthony Giddens’ “The Constitution of Society” fra 1984. 
Hvorfor? Fordi jeg satte meg grundigere inn i struktureringsteorien da jeg på slutten av 
1990-tallet jobbet med Dr.polit.-avhandlingen min om bosted, livsstil og hverdagsreiser i Oslo. 
Jeg må legge til at jeg samtidig leste i Bourdieus “Distinction” fra 1989, som senere har hatt 
stor (kanskje større) betydning, som “bakgrunnsstoff”, særlig for hvordan jeg har arbeidet 
med stedsutvikling, suburbanisering og nå flytteprosesser.

Dette er jo sosiologer, men hvis jeg skal nevne en enkelt samfunnsgeograf, må det være 
Doreen Massey og hennes teori om “a progressive sense of place”. Den har hatt stor 
betydning for mitt arbeid med sosiokulturelle stedsanalyser. Men når det gjelder undervisning, 
har nok Peter Halls “Cities of Tomorrow” vært den viktigste enkeltboka. Den er ikke bare en 
beretning om byplanleggingens moderne historie, men en kilde til mange refleksjoner rundt 
og perspektiver på hvordan byer har utviklet seg i moderne tid.
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Hege Merete Knutsen er professor i samfunnsgeografi og interesserer seg særlig for økonomisk utvikling i 
Asia, industriell oppgradering i globale nettverk, arbeidsgeografi og arbeidsregimer, arbeid og arbeidsforhold 
i transformasjonsøkonomier, debatten rundt uformalisering av arbeid og næringslivets samfunnsansvar.

Den første boka jeg vil trekke frem er ”Persistent Poverty” av George L. Beckford. Den utkom i 1972. 
Jeg oppdaget den først i begynnelsen av 1980- årene da jeg holdt på med mellomfag i utviklingsgeografi. 
Boka handler om plantasjejordbruk og hvordan plantasjer som produksjonssystem setter begrensninger for 
økonomisk og sosial utvikling gjennom sin lukkethet i forhold til den nasjonale økonomien og åpenhet i forhold 
til utenlandsk kontroll. Analysen er forankret i karibisk avhengighetsteori, men empirien er fra ulike deler av 
verden. Noe av det jeg falt for var klare definisjoner og at forfatteren er god til å formidle mekanismene i 
systemet. Man kunne ikke unngå å bli interessert i plantasjers betydning for utvikling og underutvikling ved 
å lese denne boka. På denne tiden var avhengighetsteori sterkt kritisert av ortodokse marxister, og med 
bakgrunn i denne debatten kunne man reise spørsmål ved sider av Beckfords argumenter.

Den andre fagboka jeg vil fremheve, er Gary Gereffi & Miguel Korzeniewiczs (1994) ”Commodity Chains and 
Global Capitalism”. Da jeg leste den første gang, falt en mengde brikker på plass. Jeg så hvordan tilnærmingen 
kunne videreutvikles til å forklare hvorfor og hvordan foretak eksternaliserer forurensning, som var temaet 
jeg holdt på med da. Det gjøres mange forsøk på å videreutvikle varekjedeperspektivet i internasjonal 
forskning, noe som har ført til et vell av interessante artikler. Økonomiske geografer har bidratt til å utvikle 
perspektivet i lys av nettverksteori. Dette inspirerer fortsatt mye av mitt arbeid både på temaet industriell 
oppgradering og regional utvikling og i arbeidsgeografien. Det morsomme med nettverkstilnærmingen er 
alle mulighetene for å utvikle teori på mellomnivå (Intervju med Knutsen i Samfunnsgeografen 2005, utgave 
1, godkjent med små endringer i 2011).

Sylvi Endresen er førsteamanuensis ved ISS og arbeider innenfor økonomisk geografi og arbeidsgeografi. 
En av hovedinteresse er samfunnsmessige virkninger av teknologiske endringer, spesielt teknologisk 
tilbakegang (technological retrogression). 

Andre verdenskrig kastet lange skygger inn i min oppvekst, selv om jeg er født 7 år etter 1945. Det 
er trolig derfor to bøker har betydd spesielt mye for meg.  Den ene er Harald Ofstads Vår forakt for 
svakhet fra 1971, den andre er Siegfried Lenz’ ”Tysktime” fra 1968. I ”Tysktime” møter vi Siggi, som på 
ungdomsanstalt får i oppdrag å skrive stilen ”Pliktens gleder”. Stilen blir til en bok: Han forteller om sin 
far, den utrettelig syklende politibetjenten på de nordtyske sletter, og farens barndomsvenn som er kunst-
maler. Maleren rammes av nazistenes forbud mot ”ensartet” kunst i 1943, og Siggis far får i oppgave 
å håndheve malerforbudet. Dette uhyggelige oppdraget utfører han metodisk og grundig: Plikt er plikt. 
Lærdommen jeg trekker av denne boka er som følger: Det finnes mennesker som lojalt følger enhver 
byråkratisk forordning – uansett hvor urimelig den måtte være. Pass deg! Blind lojalitet er ødeleggende 
for ditt menneskeverd. Mens vi er i denne tematikken: Du behøver ikke gå langt for å bli klokere. Jeg vil 
varmt anbefale sosiologiprofessor Tone Wetlesen et al fra 2006, Spor etter krigen. Livshistorier. Les 

den!

Jeg leste Harald Ofstads Vår forakt for svakhet mot slutten av 70-tallet, og den 
betød for meg et grundig oppgjør med autoritære regimer – av alle tenkelige farge-
nyanser. Denne boka er blitt en klassiker fordi den går dypt inn i de psykologiske 
forutsetningene for nazismen; regimet der den autoritære elites rett til å under-
trykke svake er satt i system. Menneskesynet som ligger til grunn for nazismen 
avsløres: Den sterke har rett til å forakte den svake, den konforme kan dømme 
avvikeren. Jeg tror vår behandling av svakerestilte i samfunnet kan preges av forakt 

“Jeg tror vår 
behandling av 
svakerestilte i 
samfunnet kan 
preges av forakt 
for svakhet”.

for svakhet. Bokas bærende idé er at forakten for svakhet og beundring av styrke er allmennmenneskelig: 
Det var intet spesielt ved nazisten, han var som du og jeg. Eller hva tror du? Jeg trodde jeg ikke likte elite-
idrett – men når jeg tenker meg om, tror jeg at det er ved kjernen til min avsky for Adecco-ligaen! De 
soler seg i glansen av sterke kropper som bejubles av massene – mens de selger svakes arbeidskraft til 
høystbydende. 
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Erling Christiansen er stipendiat ved Samfunnsgeografi 
og hans interessefelt består av regional innovasjon, norsk 
oppdrettsnæring, skogbruksnæring og post-produktivistisk 

matproduksjon, mikroøkonomi (The Law of Dimishing Marginal 
Returns + Externalities), miljøgeografi, moralfilosofi, politisk 
økologi og retrogresjon (ikke minst innenfor norsk langrenns-
sport).

Min yndlingsbok er “Guns, Germs and Steel” av Jared Diamond. 
Gjennom en særdeles omfattende litteraturliste utøver 
Diamond en analyse av geografisk- og kulturspesifikke forhold 
ikke bare i nærmeste fortid og i isolerte regioner, men tar for 
seg menneskets geografiske spredning, bevegelsesmønstre 
og innovasjonshistorie fra siste istid for ca. 13 000 år siden 
til i dag. Boken gir en helt ny innsikt i hvordan og hvorfor ulike 
former for sivilisasjoner (og mangel derpå) har oppstått i ulike 
regioner. Diamond argumenterer mot sosialdarwinisme på 
sosialdarwinismens egne premisser, i det som er et meget 
slagkraftig verk av en bok.

Bjørnar Sæther er førsteamanuensis ved 
samfunnsgeografi og interessert i temaer 
som sosial og økonomisk utvikling i områder 
og steder utenfor de store byene i det globale 
nord. Stikkord for de faglige interessene hans er 
økonomisk geografi, innovasjon, næringsklynger, 
jordbruk og aksjonsforskning.

Jeg tror at ”Global Shift”, 1. utgave fra 1986 
betydde mye for meg. Den viste hvilke analytiske 

boka som førte til at jeg oppdaget samfunnnsgeografi som fag. I mitt andre semester på Blindern, etter et kort 
og heller lunkent forhold til statsvitenskap og internasjonale studier, tok jeg et par kurs i samfunnsøkonomi. 
Jeg likte å lære om økonomi, men syntes kanskje at den matematiske innfallsvinkelen på samfunnsøkonomi til 
tider ble litt virkelighetsfjern. Ved en tilfeldighet ble jeg introdusert for Peter Dickens “Global Shift” av en venn 
som gikk på samfunnsgeografi og tenkte med en gang at “dette er det jeg har savnet på statsvitenskap og 
samfunnsøkonomi”. Ettersom kurset i økonomisk geografi bare gikk i vårsemesteret bestemte jeg meg for å ta 
innføring i samfunnsgeografi som et ekstrafag om høsten, for å snuse litt mer på hva samfunnsgeografi var. Og 
jeg likte det så godt at da våren kom slo jeg like godt til med å ta både økonomisk geografi og bygeografi.

Da jeg gikk på bachelor var jeg mest interessert i by- og økonomisk geografi, og jeg synes fortsatt at disse 
temaene er spennende. Nå jobber jeg derimot mer under temafeltet politisk geografi. Interessen for politisk 
geografi ble vekket da jeg var på utveksling i Singapore. Her tok jeg først et kurs i “Cultural Landscapes” som 
analyserte makt og politiske forhold fra en helt annet innfallsvinkel enn det statssentrerte fokuset jeg hadde møtt 
på statsvitenskap. I mitt andre semester tok jeg et kurs i politisk geografi der temaene vi diskuterte var preget av 
en god blanding av Colin Flints “big P” formell politikk og “small p” uformell politikk. Kursene i Singapore var også 
spekket med små og større oppgaver hvor den faglige kunnskapen fikk bryne seg på virkeligheten og begreper 
som politikk og makt fikk en helt ny mening.    

muligheter som ligger 
i økonomisk geografi 
i forhold til å for-
stå globalisering og 
internasjonalisering 
av produksjon. Dagens 
6. utgave er betydelig 
utvidet og forbedret og 
er etter min mening 
fremdeles et ut-
merket utgangspunkt 
for en forståelse av 
viktige drivkrefter som 
påvirker oss alle. 

Marielle Stigum er stipendiat 
på Samfunnsgeografi og hennes 
interesser er særlig diskursanalyse, 
mediarepresentasjoner, Kina og 
arbeidsmigrasjon.

Den boka som har betydd mest for min 
akademiske karriere må vel være den 

FO
TO

: E
lis

e 
B

ræ
nd

aa
s

FO
TO

: E
lis

e 
B

ræ
nd

aa
s



Nr. 1 - 2011 Årgang 21

13

Tre Samfunnsgeografer På Gangen
Både høst og vår skriver mange studenter bacheloroppgave i Samfunnsgeografi her 
på Blindern. I høst var det studentene i By- og Regional Utvikling (SGO3100) som 
skulle til pers, mens det denne våren er de som tar Utviklingsgeografi (3400) som 
jobber iherdig med bachelorgradens siste viktige brikke. Vi har i den forbindelse 
spurt tre studenter om deres bacheloroppgaver. Spørsmålene stilt er som følger:

 1. Hvilket tema skrev eller skriver du bacheloroppgave om?
 2. Hvorfor valgte du å skrive om nettopp dette?

Eivin C. M. Hansen
Bachelor i utviklingsgeografi, vår 2011.
1. Jeg skriver om statens rolle når det kommer til økonomisk vekst og 
hvordan den kan fungere som en tilrettelegger for markedsaktørene. Som case 
har jeg valgt Kina. Her spiller staten en tosidig rolle: På den ene siden er den veldig 
aktiv, mens den på den andre lar markedet styre seg selv i stor grad. Dette kan 
kalles selektiv industrialisering.
2. Fordi jeg syns statens rolle i utvikling er et spennende tema. Kina benytter 
seg av forskjellige økonomiske og industrielle strategier, og statens rolle er spesiell. 
Ikke minst valgte jeg det fordi Kina er hot om dagen! De spiller en stor rolle i verdens-
økonomien, og er i sterk framvekst på global basis.

Anne Therese de Ridder
Bachelor i by- og regional utvikling, høst 2010.
1. Jeg skrev om hvilken rolle offentlige myndigheter har spilt i gentrifiserings-
prosesser i Oslo, med spesiell vekt på Fjordbyprosjektet. Jeg så på hvordan entrepenør-
politikk kan ha påvirket denne rollen, gjennom to områder i Gamle Oslo. Hvordan 
kan Fjordbyprosjektet påvirke gentrifisering av de omkringliggende byområdene; 
Grønland og Gamlebyen, og i hvilken grad var prosjektet en gentrifiseringsprosess 
i seg selv? Det er interessant å se på hvorvidt myndighetene framprovoserte det 
hele.
2. Det er spennende å analysere hvordan politikk påvirker menneskers daglig-
liv. Gentrifisering var da midt i blinken. Fjordbyen er et veldig stort og ambisiøst 
prosjekt, og jeg syns profileringen av den har vært interessant fra starten av. Det 
er ikke bare en visuell endring av byen, men vil også påvirke det sosioøkonomiske. 
Jeg har også alltid likt utsikten fra fjorden og inn mot byen, og nå vil jo den forandre 
seg.

Ole J. Stensholt Kittilsen
Bachelor i by- og regional utvikling, høst 2010.
1. Jeg skrev om hagebyer. Det må påpekes at dette ikke er det samme som 
kolonihager. Hagebykonseptet var en slags oppsamling av mange ulike forfatteres 
syn på hvordan datidens problemer i byene kunne løses, men store økonomiske 
forskjeller var en sentral grunn til at hagebyene kun fungerte fysisk sett. Sosialt ble 
de kun for overklassen. Hagebyen hadde skallet, men ikke essensen og innholdet, 
litt som Ullevål Stadion.
2. Det er ikke så lett å si. Jeg valgte vel det minste av alle onder. Nei, det er 
mye bra med hagebyer. Hele ideen om å skape nye samfunn er fascinerende, og 
det var et svært velkomment tema å skrive om. Ebenezer Howard (grunnleggeren 
av hagebyideen, red.anm.) hadde kul bart!

Av Terje Brudal
Bachelorstudent 
ved Samfunnsgeografi
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”Å, nei ikke enda en artikkel om klimaforhandlingene”, tenker 
du kanskje. Enda mer spalteplass viet til noen som skal si at 
forhandlingene førte til at man skal forhandle mer en annen 

Seier i Cancun?
Klimatoppmøtet i Cancun, avholdt desember i fjor, 
ble ingen «kalkun» som fryktet og forventet, selv 
om utfallet heller ikke ble en bindene avtale. Mye 
er enda usikkert og vagt, men COP16 var likevel et 
lite, og viktig, skritt på veien mot en internasjonal 
klimaavtale. De viktigste vedtektene i den såkalte 
Cancun-avtalen er kanskje at det ble etablert et grønt 
fond, som blant annet skal kanalisere 100 milliarder 

dollar årlig til klimatilpasning i utviklingsland innen 
2020, og et regelverk for tiltak mot avskoging i sør.  
Hvordan implementeringen skal skje, og finansieres, 
er imidlertid utsatt til neste klimatoppmøte i Durban, 
28. november-9. desember 2011. 

Naturvernforbundet påpeker i sin oppsummering 
fra møtet at det er viktig at de nevnte avskognings-

SGO- kidsa på COP16: (F.v.) Markus Nilsen, Kari-Anne Isaksen, Dina Hestad og Jarand Ullestad har alle studert 
samfunnsgeografi og var en del av den norske ungdomsdelegasjonen på klimatoppmøtet i Cancun, desember 2010. 
De utmerket seg ved blant annet å få gjennom en tilleggtekst i klimakonvensjonen om ungdomsdeltakelse og 
utdanning rundt klimaspørsmål. 

Av Maria Stokke
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

Påvirket lederne på klimatoppmøtet i Cancun

gang. Denne saken er ikke et hederlig unntak, men likevel en gladmelding om hva samfunnsgeografer 
fra UiO har utrettet på COP16. 
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tiltakene holdes utenfor det vanlige kvotemarkedet 
for CO2-utslipp. Dette fordi regelverket ikke vil bidra 
til den ønskede utslippsreduksjonen hvis land kan 
skaffe seg flere kvoter gjennom beskyttelse av skog. 
Samtidig kan dette, per i dag, ikke hindre at avskoging 
kun forflyttes til andre områder i et og samme land. 
Kyotoavtalens fremtid, konkretisering av utslippsmål 
og finansiering er utsatt til årets møte. Dette er 
essensielle aspekter ved en eventuell internasjonal 
klimaavtale, så, med fare for å gjenta det som ble 
sagt etter  COP15 i København, det viktigste slaget 
for klimaets fremtid sto ikke i Mexico, men kommer 
til å stå i Durban. 

Det betyr ikke at forhandlingene i Cancun var bort-
kastet tid, og mange aktører har jobbet på spreng 
for at utgangspunktet for årets møte i Sør-Afrika 
skal bli best mulig (selv om mange også jobbet 
imot, uten å nevne navn). Blant disse finner vi fire 
ungdommer fra samfunnsgeografi ved UiO:  Dina 
Hestad og Kari-Anne Isaksen fra Spire; Markus 
Nilsen (tidligere SGO-student og nå leder i Change-
maker) for NLU; og Jarand Ullestad for Changemak-
er. Det er påfallende at i den norske delegasjonen, 
på totalt elleve ungdommer, har hele fire bakgrunn 
fra samfunnsgeografi, et relativt lite studie med 
få plasser. Man skulle muligens tro at også andre 
samfunnsvitere var like interessert i å følge med 
på og påvirke internasjonale forhandlinger. For 
oss samfunnsgeografer er klimautfordringer i aller 
høyeste grad et aktuelt og sentralt studiefelt i forhold 
til hvordan globaliseringsprosesser påvirker steder 
på ulike måter, og i forhold til viktigheten av å se på 
verden fra et helhetlig perspektiv uten å glemme 
betydningen av skala. 

Artikkel 6 
Gjennom mediedekningen av fjorårets toppmøte 
og den norske delegasjonen fikk vi spesielt høre 
om Kari-Anne Isaksen. Hun fullførte bachelor-
graden i samfunnsgeografi i fjor høst, og har 
engasjert seg i klimaspørsmål gjennom Spire. I 
forkant av COP16 ledet hun en internasjonal lobby-

gruppe i YOUNGO- nettverket1, som jobbet hardt 
for å bedre tilrettelegging for ungdomsdeltakelse 
i klimaforhandlingene. Lobbygruppa koordinerte 
møter med blant annet forhandlingsdelegasjoner 
fra EU, USA, Nederland og Filippinene. Og arbeidet 
førte frem. Det ble vedtatt å ta inn en tilleggstekst 
til artikkel 6 i klimakonvensjonen (UNFCCC), som 
omhandler utdanning og deltakelse. Tillegget går 
ut på å bedre ungdomsdeltakelsen og jobbe for økt 
utdanning om klimaspørsmål for unge.  Det skal 
også tilrettelegges for at lærere, journalister og 
andre med nøkkelposisjoner for kommunikasjon 
om klimaendringer får nødvendig opplæring. I tillegg 
skal sivilt samfunn, ungdom, kvinner, urbefolkning 
og andre relevante aktører få delta i mellomstatlige 
møter, inkludert COP-møtene. Tilleggsteksten opp-
fordrer også landene til å øke finansieringen for å 
lykkes med å nå målene i artikkel 6.2

Vedtaket viser at press fra sivilsamfunnet nytter, 
men på den annen side skulle det også bare mangle 
at de berørte blir hørt, eller som Kari-Anne selv 
sier – ”No decisions about us without us”. Hun tror 
også at grunnen til at de fikk gjennomslag for saken 
skyldtes at de var ansett som relevante aktører 
med kompetanse på deltakelse og utdanning for 
ungdom, ettersom NGO-er er sentrale for kunnskaps-
spredning på sine felt i ethvert demokrati.

Både Dina og Kari-Anne sier at deres engasjement 
for klimasaken startet med Karen O’Brien, professor 
i Samfunnsgeografi. Etter de tok emnet «Miljø og 
samfunn» (nå «Environment and society»), hvor Karen 
foreleser, har de viet timevis til organisasjonsarbeid 
ukentlig med mål om å påvirke det internasjonale 
klimasamarbeidet fra grasrota til overnasjonalt 
nivå.

I tiden fremover vil Karianne jobbe for 
implementeringen av vedtaket faktisk skjer på 
hjemmebane, og overbevise miljødepartementet om 
at ungdommene har kunnskap og innovative forslag 
å komme med. 

1 http://sites.google.com/site/unfcccyoungo/about-youngo
2 Decision 7/CP.16 Paragraf 2d+e+h og 5 
 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a02.pdf#page=13

Påvirket lederne på klimatoppmøtet i Cancun
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I denne utgaven av Samfunns-

geografen har vi valgt å se 

litt nærmere på bygeografi. 

Førsteamanuensis Per Gunnar 

Røe forteller oss om de siste 

utviklingene 
innenfor 

sub-

urbanisering, 
mens 

profes-

sor Terje W
essel forteller oss 

hvordan det er å ta et år fri fra 
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Forskning på forstaden

Av Per Gunnar Røe
Førsteamanuensis ved Institutt for 
Sosiologi og Samfunnsgeografi

De forestillingene vi har om forstaden, og særlig ”suburbia”, er 

preget av generaliseringer og kraftfulle representasjoner. TV-serien 

”Desperate Housewives” er ett eksempel på hvordan forstaden og 

forstadslivet ofte knyttes til en viss type arkitektur, sosial klasse, 

sosial praksis og livsstil. Denne framstillingen av forstaden er ikke 

av ny dato. Da byggingen av forsteder og middelklassens flukt fra 

de sentrale delene av nordamerikanske storbyer skjøt fart i årene 

etter andre verdenskrig, ble forstaden som fenomen kritisert, 

særlig av datidens intellektuelle urbane elite. For eksempel hevdet 

byteoretikeren Lewis Mumford (1961) at forstedene representerte 

en ny fremmedgjørende samfunnsform, bestående av nærmest 

identiske hus, som dannet ensformige mønstre langs likeartede veier, 

i treløse landskap, bebodd av mennesker fra samme sosiale klasse, 

med samme inntekt, i samme aldersgruppe, som så på de samme 

TV-programmene, og spiste den samme smakløse og prefabrikkerte 

maten fra de samme fryserne. 

Senere har den fortsatte suburbaniseringen1, som 
har spredt byene tynt utover landskapet, såkalt 
”urban sprawl”, blitt kritisert for å skape store reise-
avstander og bilavhengighet. Bedre økonomi, vei-
utbygging og økt bilhold gjorde det mulig å bosette 
seg i stadig større avstand til bykjernen, der arbeids-
plassene tradisjonelt lå. Dette nye lokaliserings-
mønsteret gjorde i sin tur forstadsbeboerne stadig 
mer avhengige av bilen til daglige gjøremål. Dermed 
ble det etablert en slags ”ond sirkel”, som var særlig 
tydelig i nordamerikanske byer.

Det er liten tvil om at mange av forstedene, og 
mye av forstadslivet, har problematiske sider 
som hindrer arbeidet med en mer bærekraftig by-
utvikling. Dessuten har forstadsutbyggingen bidratt 
til sosial segregasjon og, på ulike måter, en større 
avstand mellom ulike grupper i samfunnet. Men den 
generaliseringen som forstaden har vært gjenstand 
for, både når det gjelder fysisk form, funksjoner og 
sosialt liv, har dekket over en stor variasjon, og den 
faglige diskusjonen har ofte vært unyansert. Helt fra 
de første forstedene oppstod, for eksempel utenfor 
middelalderbyenes murer, har forstedene vært ulike 
og befolket av mennesker fra ulike lag og klasser i 
samfunnet (Røe 2009). Og rundt industrialismens 
byer på 1800-tallet fantes arbeiderforsteder, så vel 
som middelklasse- og overklasseforsteder. Og mye 

tyder på at denne differensieringen i ulike typer for-
steder bare øker. Det peker for eksempel Hansen 
og Brattbakk (2005) på i sin undersøkelse av Oslo. 

Mye av dagens forskning på forsteder dreier seg om 
å kartlegge denne variasjonen, og de tydeligste ut-
viklingstrekkene. Samtidig er det viktig å få avdekket 
endringer i fysisk form, i befolkningssammensetning 
og i kultur og livsstil. Det er ikke bare byforskere, som 
Paul Knox (2008), som i økende grad er opptatt av 
forstedene, men også byplanleggerne, noe Grorud-
dalssatsingen er et eksempel på. Viktige spørsmål 
som kan stilles er: Hvilke forstadsområder opplever 
sosiale problemer og miljømessig degradering? 
Hvilke sammenhenger er det mellom gentrifiser-
ing i sentrale deler av byen og sosiale endringer i 
forstedene? Skjer det gentrifisering i forstedene? 
Hvordan oppleves den dobbelte marginaliseringen 
som skjer når ressurssvake grupper blir presset ut 
av boligmarkedet i sentrale deler av byen, til forsteder 
og ytterkanter med dårlig infrastruktur? Hvordan 
kan forstadsbeboerne gjøres mindre avhengige av 
personbiler? Hva innebærer det at forstedene og 
forstadssentrene urbaniseres, slik at de inngår i en 
polysentrisk bystruktur?

Dette er bakgrunnen for at vi på instituttet har rettet 
søkelyset mot Oslos forsteder. I forskningsprosjektet 

1  Konseptet suburbanisering innebærer at en stadig større andel av befolkningen bor i forsteder
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”Suburbanisme i Osloregionen” ønsker vi å kartlegge 
og beskrive ulike forstadstyper og hvordan disse 
fungerer som bo- og leveområder. Dessuten under-
søker vi hvordan forstedene har endret seg de siste 
tiårene og hvilke drivkrefter som ligger bak. Vi spør 
for eksempel om det skjer endringer i byområdets 
ytterkanter som bidrar til å forskyve Osloregionens 
økonomiske og sosiale tyngdepunkter til mer 
perifere steder som Jessheim, eller halv-perifere 
steder som Sandvika og Nydalen? Hva innebærer 
disse endringene? Dette prosjektet har involvert 
flere masterstudenter som har skrevet og skriver 
oppgaver på bakgrunn av case-studier i blant annet 
Vestby, Langhus, Rykkinn og Snarøya. Fordi dette 
prosjektet også handler om hvordan Osloforstaden 
er framstilt og representert i litteratur, media og film, 
er dette også et tema i noen av masteroppgavene.

Selv om det er mange ulike typer forsteder, represen-
terer suburbaniseringen ufordringer med fellestrekk 
på tvers av landegrensene. Det er derfor interessant 
å undersøke internasjonale likhetstrekk så vel som 
forskjeller. Arbeidet med prosjektet ”Suburbanisme 
i Osloregionen” er knyttet til et større internasjon-
alt forskningsprosjekt, ”Global Suburbanism”, ledet 
av City Institute ved University of York, i Toronto. I 
dette prosjektet, som inkluderer alt fra gated com-
munities i California til drabantbyer i europeiske byer 
og indiske byers ytterkanter, studeres ulike typer 
forsteder og forstadsliv, og styringsutfordringer 
knyttet til sosiale forhold og miljø (York University 
2011). Oslo er én case (den eneste skandinaviske) 
i dette prosjektet, og skal presenteres i en bok om 
europeisk suburbanisme. Den interaktive filmen 
”Highrise” (http://highrise.nfb.ca/) er laget som en 

del av prosjektet, og presenterer 
noen av de aktuelle problemstill-
ingene. 

Drivkreftene bak forstedenes 
endringer er mange, men én inn-
fallsport til å forstå de sosiale 
og kulturelle endringene er å 
studere flytteprosesser. Ulike 
befolkningsgruppers flytting 
mellom bykjernen og forstedene, 
og mellom ulike typer forsteder 
i Osloregionen, har vært debat-
tert i det siste. Innvandrere flyt-
ter fra bykjernen til forstedene, 
og det har vært hevdet at såkalte 
etniske norske barnefamilier 
flytter ut av innvandrertette 
forstadsområder. Hvilke faktor-
er betyr noe i slike prosesser? 
Dreier det seg om sosiale net-
tverk og skoletilbud? Har område-
kvaliteter og økonomi betydning? 
Vi har gode data fra Statistisk 
sentralbyrå når det gjelder flyt-
ting på et aggregert nivå, mellom 
steder i byregionen. Men vi vet for 
lite om hvorfor folk egentlig flytter. 
Det er få kvalitative data, basert 
på intervjuer med individer som 
flytter. Dette skal vi finne mer ut 
om i samarbeid med Høgskolen 
i Oslo i et forskningsprosjekt om 
flytteprosesser og flyttemotiver. 
Storbyprogrammet ved Høgsko-
len i Oslo har lyst ut stipender 
til de som deltar i prosjektet. Og 
i løpet av våren 2011 skal fire 
masterstudenter, i både sosiologi FO
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og samfunnsgeografi, gjøre intervjuer med bosatte 
i utvalgte boligområder i Osloregionen, samt av 
eiendomsmeglere og planleggere med kjennskap 
til områdene. Prosjektet vil også bidra til å kaste lys 
over endringsprosessene i Oslos forsteder.

Forskningen på forsteder har et langsiktig perspektiv. 
Prosjektet ”Global Suburbanism” avsluttes formelt i 
2017. Men de endringene som forstedene gjennom-

går og de utfordringene man står overfor er så 
viktige at det bør etableres et tverrfaglig forsknings-
miljø som setter søkelyset på ”forstaden”. Vi er i 
gang med å bygge opp relasjoner og aktiviteter 
som kan bidra til dette. Dere studenter har en viktig 
rolle her, både når det gjelder å forske på temaet 
i masteroppgaver, og når det gjelder å bidra med 
kunnskap i bypolitikk og -planlegging, hvor de fleste 
av dere kommer til å arbeide etter endt studietid.
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Rapport fra et sabbatsår
Av Terje Wessel
Professor ved Institutt for Sosiologi og 
Samfunnsgeografi

Som fast ansatt ved universitetet fritas man innimellom, omkring 
hvert sjuende år, fra undervisning og veiledning. Meningen er at 
vi skal konsentrere oss om forskning, for å komme tilbake som 
glødende forelesere og veiledere. Jeg hadde et slikt år, ’sabbatsår’, 
i fjor, og skal berette litt om et par forskningsprosjekter. Det ene 

handler om økonomisk/sosial ulikhet, det andre om etnisk segregasjon. For produktivitetens del hadde 
det sikkert vært en fordel å konsentrere seg om ett prosjekt, men det kan også bli kjedelig. Fra gammelt 
av er jeg vant til å ha flere baller i luften samtidig.

leverte topp service. Den norske megleren tok 4 
prosent, og leverte dårlig service. Boligene var 
ikke helt sammenlignbare, men forskjellene i pris/
arbeidsinnsats er likevel ubegripelig store. Det har 
vært skrevet mye om late nordmenn og flittige sven-
sker; om nordmenn som hviler på oljen og svensker 
som sliter for føden. Jeg tror bildet er mer nyansert, 
men det er ingen tvil om at noen miljøer i Norge har 
vent seg til å kreve høy betaling for dårlige produk-
ter. Uansett kunne det være interessant å sam-
menligne ulike trekk ved boligmarkedet i Norge og 
Sverige. Slike undersøkelser har vært gjort før, men 
ingen har sett på omsetningsleddet. 

Sosial/økonomisk ulikhet i Oslo
Dette er et tema som jeg har holdt på med i mange 
år. Tanken er å studere Oslos overgang fra industri-
by til serviceby, med fokus på næringsliv, sosial 
fordeling og bosetting. Jeg prøver å få mange del-
prosjekter til å henge sammen, og tar et lite steg 
om gangen. På et eller annet tidspunkt, kanskje om 

fire-fem år, håper jeg å kunne binde alt sammen.

De arbeidene som ble fullført i fjor tar opp ulikhet 
i arbeidsmarkedet, oppvekst i fattige nabolag og 
risiko i arbeids- og boligmarkedet. Egentlig er det 
riktigere å si at arbeidene ble revidert i fjor. Det kan 
ta årevis fra et arbeid foreligger i første utgave til 
det publiseres. Det gjelder særlig når man skriver 
artikler – mange tidsskrifter har så lange køer at 
undersøkelsene kan ha mistet relevans når de 
kommer på trykk.

Den første artikkelen er dog under publisering i 
tidsskriftet Regional Studies. Det er en analyse av 
økende inntektsulikhet i Osloregionen, med fokus 
på kunnskapsintensive næringer. Analysen viser 
at intern ulikhet i disse næringene forklarer det 
meste av endringen i total ulikhet. Videre er det et 
stort sammenfall mellom institusjonelle trekk ved 
næringene (organisering av partene) og økt ulikhet. 
En ren markedsforklaring med vekt på tilbud og 

Meningen var å tilbringe hele året 
i Sverige, som gjesteprofessor ved 
Institutet för bostads- och urban-
forskning (tilhører Universitetet i 
Uppsala). Men så fikk min svenske 
samboer jobb i Oslo, og oppholdet 
ble avbrutt. Fra april til juni var det 
mange ting som skulle ordnes, og 
det gikk litt utover forskningen. 
Det vil si: Det stoppet opp i 
prosjektene jeg holdt på med, men 
jeg fikk ideer til nye prosjekter. Ett 
av dem handler om miljøpolitikk 
i Norge og Sverige; rike Norge 
ligger ordentlig på etterskudd. Et 
annet handler om boligmarkedet 
og organiseringen av boligsalg. 
Vi skulle selge to boliger, og op-
plevde følgende: Den svenske 
megleren tok 1,7 prosent, og 
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etterspørsel, eller produktivitet og kreativitet, er 
derfor utilstrekkelig.

Den andre artikkelen har jeg skrevet sammen med 
Ingar Brattbakk. Den viser at oppvekst i fattige 
nabolag påvirker barn og unges livssjanser. Under-
søkelsen dekker to årskull som var unge på 1990-
tallet. Mer enn et tiår senere, i 2005/2006, hadde 
unge fra fattige nabolag et lavere utdanningsnivå 
enn andre, gitt samme fordeling på sosial bakgrunn, 
etnisk bakgrunn og familiebakgrunn som i den 
foregående undersøkelsen. Artikkelen er innsendt 
til Urban Studies, og er en del av Ingars doktor-
avhandling. 

Den tredje artikkelen belyser risiko blant lavbetalte 
servicearbeidere (catering, renhold, vakthold og 
personlige tjenester). Analysen viser en klar effekt 
av strukturell risiko i arbeidsmarkedet på opplevd 
risiko/utrygghet i boligmarkedet. Utryggheten er 
størst blant leietakere, til tross for at husleieloven 
er oppgradert. Fremveksten av et ’ustandardisert 
arbeidsliv’ har derved klare implikasjoner for bolig-
politikken. Artikkelen er trykket i Norsk Geografisk 
Tidsskrift nr. 1 2011.

I sum tegner det seg visse linjer og mønstre i dette 
prosjektet. Som nevnt er jeg langt fra ferdig, men 
følgende kan antydes: De fleste grupper, næringer 
og områder opplever stabilitet eller forbedring i 
livsvilkårene. Men noen grupper, noen næringer og 
noen områder rammes av utviklingen mot et mer 
individualistisk bysamfunn.

Etnisk segregasjon
Sammen med kolleger i Norge, Sverige, Danmark og 
Finland har jeg fått innvilget et stort prosjekt med 
tittelen ”Nordic welfare states and the dynamics 
and effects of ethnic residential segregation” 
(NODES) (finansiert av NORFACE, som utgjøres 
av 12 europeiske forskningsråd). Vi skal først 
gjøre analyser for hvert enkelt land og deretter 
sammenligne mønstre og prosesser på tvers av 
landene. De nordiske landene har en felles politisk-
ideologisk arv, men også en rekke ulikheter i bolig- og 
bosettingspolitikken. Hovedsporet er å etterprøve 
om velferdspolitikken (’den nordiske modellen’) 
har påvirket segregasjonsutviklingen (både seg-
regasjon og desegregasjon). Av flere grunner er 
dette en formidabel oppgave. For det første har 
landene en ulik migrasjonshistorie. Det er ikke den 
samme fordelingen av grupper i de fire landene, og 
gruppene kom på ulike tidspunkter. For det andre 

er bosetting og boforhold et vanskelig politikkfelt. 
En norsk statsviter, Ulf Torgersen, har i en berømt 
artikkel betegnet boligpolitikken som velferdsstatens 
”wobbly pillar”. Han påpeker at boligen både er et 
fundamentalt basisgode og en markedsvare. Denne 
kompleksiteten kan lett underminere legitimiteten 
til boligpolitiske virkemidler, særlig i eiersektoren. 
Slike problemer er enda større i forhold til bosetting 
av innvandrere. Det er et mål å unngå sterk seg-
regasjon, men hvordan kan man oppnå dette? I et 
markedsbasert boligsystem finnes det kun svake 
og indirekte virkemidler. Som en forlengelse av ord-
spillet, kan man si at geografisk integrasjon (’spredn-
ing av innvandrere’) er integrasjonspolitikkens 
”wobbly pillar”. 

Dette temaet skal vi altså undersøke. I 2010 skrev 

vi en deskriptiv rapport om trekk ved velferdsstaten, 
migrasjon og bosetting (utgitt på universitetet i 
Helsingfors, samt på nettet: http://hdl.handle.
net/10138/25849). Siden vi er litt forsinket, har 
vi nå startet både på fase 2 og 3 i prosjektet. I fase 
2 skal vi undersøke boligkarrierer i de fire landene. 
Vi ser på bevegelsesmønstre i forhold til ulike typer 
av områder og ulike posisjoner i boligmarkedet. Det 
sentrale spørsmål er: Hvem flytter hvor og når? Siden 
vi betrakter etnisk segregasjon som et relasjonelt 
fenomen, studerer vi flytting både i innvandrer- og 
majoritetsbefolkningen. I fase 3 skal vi gjøre en 
spørreundersøkelse om holdninger, flyttemotiver og 
persepsjon av områder. De samme temaene følges 
opp og utdypes i en kvalitativ undersøkelse, som ut-
gjør fase 4 (her er Susanne Søholt ved NIBR ansvar-
lig). Til slutt sammenfatter vi alle funn i fase 5, der 
vi også vender tilbake til politikkaspektet (det vil si 
sammenhengen mellom velferdspolitikk, migrasjons-
politikk og boligpolitikk på den ene siden og etnisk 
segregasjon/desegregasjon på den andre siden). 

Vi håper å få til interessante og viktige analyser i 
prosjektet. De nordiske land har registerdata som gir 
muligheter til å følge personer over tid. Vi kan derved 
få et detaljert bilde av dynamikken på husholdnings-
nivå; hvordan segregasjon skapes/reduseres 
gjennom flytting. Når vi kobler dette til holdnings-
data, har vi et godt utgangspunkt for å forstå/
forklare segregasjon ’nedenfra’. Utfordringen er 
å sannsynliggjøre sammenhenger mellom politikk, 
atferd og bosettingsmønstre. 

Til slutt: Det er muligheter for masterstudenter 
å knytte seg til prosjektet. Vi skal holde på frem 
til 2013.



Samfunnsgeografen

22

For konge og fedreland!Av praktikantene ved den 
norske ambassaden i 
Guatemala: 

Ada Nissen 
Historiker 

og
 

Anne Håskoll-Haugen
Sosialantropolog
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- Når det gjelder sikkerheten, sa førstesekretæren på ambassaden, 
bør dere ikke gå alene, ikke ta offentlig transport, ikke se rike ut, ikke 
se hvite ut, ikke gå ut etter at solen har gått ned, ikke kjøre bak røde 
busser, ikke kjøre med ulåste bildører, ikke se fortapte ut, ikke ta ut 
penger i minibanker og ikke stoppe på rødt lys. Ha penger til tyven i den 
ene lommen og penger til dere selv i den andre, ha en telefon til tyven, 
en til dere selv og hvis dere blir ranet; for all del ikke kjemp i mot! Skulle 
det bli brann kaster vi oss bare ut fra femtende etasje gjennom denne 
sikkerhetsstrømpen. Litt som på badeland i Bø, alle på ambassaden har 
øvd på det. - Men ikkje la meg stresse dokk altså, Guatemala By e ein 
ganske så kjekke by!

Guatemala By er plassert 1600 meter over havet og omringet av vulkaner som puffer røykdotter mot 
en allerede forurenset himmel. Ikke mange turister stopper her lenger enn de må, men kjærligheten 
faller jo som kjent like ofte på en lort som på en rose.
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Velkommen til Jens og Jonas charterreiser. Hvert 
halvår utlyses de populære praktikantstillingene 
på Utenriksdepartementets hjemmesider. Har du 
kommet deg gjennom noen år med studier, lært litt 
språk og opparbeidet deg en over middels interesse 
for avkroken du søker deg til, er du aktuell for still-
ingen. Ambassaden kjøper din arbeidskraft på heltid 
for rundt fem tusenlapper i måneden, flyreise og bo-
lig må du sørge for selv. Lommeboken blir kanskje 
ikke fet, men litt større pondus er det sikkert at du 
får. Vi trakk vinnerloddene i denne søkerunden, og 
sånn havnet vi i Mellom-Amerikas navle for å gå i 
lære seks måneder. 

The land of eternal spring

For Ola og Kari er Guatemala kjent for sin fargerike 
urbefolkning, for språkskoler og maya-pyramider. Et 
paradis for backpackere, og yndet reisemål for mang 
en Blindern-rotte med dragning mot urettferdig 
fordeling av makt og ressurser, revolusjon og freds-
prosesser. Klemt mellom storebror Mexico i nord, 
og Honduras, Belize og El Salvador, strekker det lille 
landet seg mellom Stillehavet og Atlanterhavskysten. 
Høylandet lukter av verdens beste kaffe, og i de 
tropiske lavlandsområdene er det sukkerplantasjene 
som dominerer. I latinamerikansk målestokk ligger 
Guatemala langt ned på listene over økonomisk 
utvikling, demokrati og menneskerettigheter, og høyt 
på listene over vold og drap. Til tross for at 36 års 
borgerkrig endte med signeringen av et omfattende 
fredsavtaleverk i 1996, har ikke volden stilnet. De 
siste årene har det vært flere drap enn under siste 
fase av den væpnete konflikten, og nyhetene er en 
kavalkade av henrettelser, ran og gjengopprør.

Guatemala By, med nær 4 millioner innbyggere, 
er plassert 1600 meter over havet og omringet 
av vulkaner som puffer røykdotter mot en allerede 
forurenset himmel. Ikke mange turister stopper her 
lenger enn de må, og Lonely Planet åpner sitt kapittel 
om byen med å påpeke at det nok finnes vakrere 
steder på denne jord. Kanskje ikke så vanskelig å 
være enig i, men kjærligheten faller jo som kjent like 
ofte på en lort som på en rose. 

Fra boks til boks

Til tross for størrelsen og ryktet som Mellom-
Amerikas livligste hovedstad mangler byen gate-
livet man gjerne forbinder med større byer. Volds-
episodene etterlater seg naturlig nok en befolkning i 
frykt for å bevege seg utendørs, og har rett og slett 
robbet Guatemala By for puls og uteliv. I fravær av 
fortausrestauranter, skatere og gjøglere, regjerer 

SUV´ene med sotete vinduer. Sakte smyger de seg 
rundt hjørnene som mystiske trykktanker med ukjent 
innhold om bord.  Med store, sorte, blinde øyne frak-
ter de passasjerer mellom bygningene, bokser av 
betong som inneholder det livet som burde vært ute 
på gaten. De som har råd, legger helgeturen til kjøpe-
sentre hvor man kan smette bilen inn i parkerings-
huset, ta rulletrappen opp i en italiensk småby og 
drikke cappuccino under et oliventre. I boksene 
opplever den guatemalanske middel- og overklassen 
normalitet, en trygg (u)virkelighet i et kaotisk land. 
Kanskje er det ingen tilfeldighet at en av de mest 
populære barene i byen heter The Box? De eneste 
som tar apostlenes hester fatt er de som ikke har 
noen annen mulighet, inkludert praktikantene. For 
til tross for førstesekretærens iherdige advarsler, 
rekker nok ikke fem tusenlapper i måneden til verken 
bil, sjåfør eller skuddsikre vinduer. 

Fra hjemmeboksen hvor vi våkner opp er det to og 
et halvt kvartals gange mellom skyskrapere og sko-
pussere til kontorboksen. Sikkerhetsvaktene hilser 
god morgen med et stort smil og en større pumpe-
hagle, før heisen tar oss opp i femtende etasje i 
et blankpusset tårn med utsikt over hele byen. En 
ny sikkerhetsvakt og to skuddsikre dører, så kan vi 
sette oss ned foran PC´en og sjekke dagens e-post. 
Når klokken er fire, er det videre til treningsboksen 
i form av byens første og eneste 5-stjernes hotell 
med sin oase Club Cabaña. Et Hotell Rwanda hvor 
de som sitter bedre i det kan slappe av i Falcon 
Crest-aktige omgivelser og glemme voldstrusselen 
utenfor de blankpolerte svingdørene. Frister det 
med en drink ved bassengkanten, en løpetur på 
mølla, eller en tennistime med privatlærer? Her 
kan du få massert stive muskler eller føne håret 
mens du skravler med venninner og ser på såpe-
opera. Håndklemannen tørker svetten fra pannen 
din, garderoben i mahogni er alltid skinnende ren og 
hver torsdag er det kremtopper, kaker og kaffe til 
klubbens eksklusive klientell. 

Å spise kirsebær med de store

Arbeidsdagen på ambassaden handler om å få 
innblikk i alt av stort og smått en utenriksstasjon 
driver med. Ambassaden i Guatemala er en 
bistandsambassade som gir økonomisk støtte til 
prosjekter spesielt rettet mot urbefolkningen innen-
for sektorene utdanning, justis og likestilling. Som 
praktikanter får vi være med på det meste, men 
vår plass i det diplomatiske spillet er selvfølgelig 
noe spesiell. Unge kvinner plasseres i utgangs-
punktet nederst på rangstigen, og en praktikant-
tittel er heller ikke noe som vekker anerkjennende 

For konge og fedreland!
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nikk i diplomatkretser. Men ettersom den norske 
ambassaden er liten, blir praktikantene nødt til å 
representere Norge på møter og tilstelninger og 
det er jammen lett å trå feil i diplomatiets kronglete 
korridorer av etikette og protokoll. ”Guatemala 
trenger en Lula!”, appelleres det fra talerstolen, og 
to ferske praktikanter klapper entusiastisk på første 
rad. Panamas ambassadør sender oss et ankla-
gende blikk og en krass kommentar. Hva visste vel 
vi om at det diplomatiske korps ALDRI må klappe 
når noen kritiserer myndighetene? Panama forsvin-
ner ned i Blackberry-chatten sin igjen, det viktigste 
er visst bare å være fysisk tilstede på disse møtene; 
mentalt må du gjerne ligge på en strand på Baha-
mas. 

I tillegg til å delta på møter og representasjoner, 
gir praktikantlivet muligheten til å fordype seg i 
de politiske, økonomiske og samfunnsmessige 
utfordringer et land står overfor. Foredrag, marker-
inger og prosjektbesøk i felten gir en unik innsikt i 
et liv som ellers er lukket for de fleste. Med en fot 
innenfor storpolitikkens sirkler, ser du det hele fra 
orkesterplass. Før man vet ordet av det mister man 

For Ola og Kari er Guatemala er kjent for sin fargerike urbefolkning, for språkskoler og maya-pyramider. 
Et paradis for backpackere og yndet reisemål for mang en Blindern-rotte med dragning mot urettferdig 
fordeling av makt og ressurser, revolusjon og fredsprosesser.

tellingen på antall ministre og ambassadører man 
har servert høflighetsfraser til, og antall kaviar-kana-
peer man har stappet i seg. En stakkars praktikant 
kan jo bli helt snøblind av alle de hvite stive dukene og 
det skinnende sølvbestikket hun blir eksponert for. 

Om sko og sysselsetting

Like blendende er imidlertid ikke servicen du får 
utenfor diplomatkretser. ”Du kan ikke kjøpe disse 
skoene for de har ikke prislapp”, sier den unge 
mannen bak kassen i butikken og vrir litt på seg. 
Han flakker med blikket og søker etter noen som 
kan hjelpe ham ut av den beklemmende situasjonen. 
Praktikanten ser oppgitt på ham. ”Men jeg vil gjerne 
ha de skoene, jeg betaler det samme som de røde 
koster, de er jo helt like bortsett fra fargen!” ”Ehh… 
nei, det går nok ikke, vi har ikke lov å selge ting som 
ikke har prislapp.” Praktikanten mumler noe om det 
gamle Sovjet og spør om det ikke er mulig å snakke 
med en overordnet. En overordnet kommer, men 
konklusjonen er den samme og skoene får ikke bli 
med hjem. Prisen på varene settes nemlig av noen 
andre i en helt annen by, og ingen i butikken har 
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delegert myndighet til å gjøre noe slikt. Faller pris-
lappen av, må skoene sendes tilbake til lageret og 
få ny prislapp, før de returneres til butikken og kan 
selges. 

Som nyankommet er det nærmest umulig ikke å 
sammenligne den nye hverdagen med hverdagen 
hjemme. Etter et utall lignende episoder er det 
fristende å påstå at beslutningsvegring og ansvars-
pulverisering ligger klamt og svett over dette 
samfunnet. Det stikker kjepper i hjulene for alt fra de 
mest dagligdagse gjøremål som skokjøp, til politiske 
beslutninger på høyeste nivå. Ansatte gjør nøyaktig 
som de får beskjed om og intet mer. Å bevege seg 
utenfor stillingsbeskrivelsen er utenkelig og frykten 
for represalier hindrer folk i å ta egne beslutninger. 
Ti ansatte kan være på jobb i den minste kafé, 
likevel må man vente 40 minutter på en fruktsalat. 
Ingen forventer at ting blir gjort når det skal, og en 
reservasjon kan forsvinne i løse luften selv om man 
har ringt og fått den bekreftet flere ganger. Selv om 
neglelakken står tilgjengelig i hyllen på det lokale 
supermarkedet, er det umulig å plukke den med 
seg. I stedet får du en lapp som må leveres i kassen 
slik at ekspeditøren kan gå og hente neglelakken på 
hyllen der du først fant den. Én person tar varene ut 
av kurven og viser prislappen til ekspeditøren som 

slår inn prisen, sender varene videre til en tredje 
person som pakker dem ned i alt for mange plast-
poser. En egen mann er ansatt for å si hei og hadet 
til kundene idet de går ut og inn av butikken. På 
parkeringsplassen er det noen som dirigerer bilene 
inn i parkeringsbåsene og ute på veien enda noen 
flere som vifter trafikken i riktig retning, til tross for 
at det vitterlig er satt opp trafikklys som ser ut til 
å fungere utmerket. Overalt hvor man beveger seg 
står et helt korps klart til å bistå deg i alle mulige 
mikroskopiske gjøremål. Ofte blir det fryktelig mange 
kokker og ikke så lite søl. 

Apati og diplomati

På den norske ambassaden henger potteplantene 
med hodet. Blomstervannemannen har ikke vært 
her på en stund og ingen nordmenn ser ut til å huske 
hvorfor eller hvordan man vanner. Samtidig strekker 
oppvasken seg mot taket hjemme i praktikant-
kollektivet, og det er ingen som vet hvordan vaske-
maskinen og tørketrommelen virker. Klærne lig-
ger strødd utover gulvet og venter på tirsdagen 
når den middelaldrende Doña Berta kommer for å 
vaske, stryke og rydde. I stedet for å rydde bruker vi 
energien vår på å rive oss fortvilet i håret når Doña 

Det er langt mellom slips og kanapeer på ambassaden til realiteten vi møter på gaten utenfor. Prak-
tikantlivet leves i kontrastene.
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Berta, som verken kan lese eller skrive spesielt godt, 
legger ullgensere i tørketrommelen eller ikke skjøn-
ner de forklarende lappene vi legger igjen til henne. 
”Vask denne for hånd, ikke stryk denne blusen” og 
kan hun ikke bruke et vaskemiddel uten så mye 
parfyme? - Lurer på hva Berta har ødelagt i dag, flir-
er praktikantene oppgitt mens de drikker smoothie 
i solen. Hvor vanskelig kan det være å vaske klær, 
liksom?

Skrekk og gru, kan det være at hjelpeløsheten som 
preger så mange sektorer av samfunnet har smittet 
over på oss? Har vi blitt helt apatiske midt i mengden 
av skopussere, blomstervannere og portåpnere? 
Etter bare to måneder i tjenesten kikker vi oss 
forvirret omkring etter sjåføren vår Roberto når vi 
skal i et møte; ingen har skrevet ned adressen dit vi 
skal eller vet hvordan man skal komme seg dit uten 
ham. Hvorfor har ingen tømt søppelbøtten min og 
hvorfor er det tomt for kaffe? Hallo, kan noen pakke 

matvarene mine i alt for mange poser? 

Og hva med det diplomatiske korpset, lider de av 
samme syndrom? På møtene lukter det varme 
føtter og stramme slips, hender med fine klokker 
strekker seg grådig etter kjeksfat og smulene 
drysser over Paris-erklæringen og uleste referater. 
Det går i dresser, drakter og høye hæler, presidenter 
og ministere, FN- møter, presentasjoner og 
representasjoner. Viktige mennesker prater i store 
bokstaver, kontrakter underskrives, rapporter 
legges frem, penger dyttes hit og dit. Men akkurat 
som i skobutikken, kan det virke som om alle egentlig 
bare står og kikker på hverandre og venter på 
instrukser fra en overordnet. Hvordan er det å leve 
et helt liv med mennesker rundt seg til å utføre den 
minste lille tjeneste og hva er det egentlig alle disse 
møtene fører til? For to ferske praktikanter er det 
ikke alltid så lett å få øye på de konkrete resultatene 
i politikken på toppnivå. 



Tilbake til virkeligheten

En praktikants virkelighet er imidlertid ikke bare tre 
sett med bestikk, hvite duker og stoler med store 
sløyfer. Kontrasten er stor til små rom i kollektiv med 
lurvete vegg-til-vegg-tepper og månedlig luselønn. 
Selv med trippel minstelønn i guatemalansk kon-
tekst, har ikke praktikanter penger til å kjøpe seg fri 
fra gatas realiteter. Og kanskje er det en god ting, 
en daglig virkelighetssjekk hvor vi møter vanlige 
folk i vanlige jobber, alle de som lever midt i alle 
utfordringene et land uten sosialt sikkerhetsnett byr 
på. Vi ser de enorme kontrastene mellom fattig og 
rik som dette kontinentet er så kjent for, og vi har en 
fot innenfor hver av de parallelle virkelighetene. 

Etter bare noen uker på jobb drepte 74 kuler fra 
to AK 47´er en mann utenfor bygningen der vi bor. 
Bilen han satt i så ut som et dørslag etter at gjernings-
mennene hadde gjort seg ferdig. Pressen var på 

plass før prosjektilene hadde landet, ambulansen 
åtte minutter senere. Folk stimlet sammen bak gule 
sperringer mens vi så et nytt tall i statistikken bli 
slept ut av bilen og rullet inn i en sort sekk. Kroppen 
ble liggende på asfalten i seks timer før påtale-
myndigheten kom og kjørte den vekk. 

Å se sin egen gateadresse på trykk i avisen sammen 
med ordene ”væpnet angrep” og ”død” er en egen 
opplevelse. Bak bildene av politiets krittegninger og 
gule markeringer, så vi inngangsdøren til leiligheten 
vår og den lille butikken hvor vi kjøper melk. Etter å 
ha kikket oss ferdig og tatt noen bilder, gikk vi inn 
i leiligheten og så på Oceans 12 mens vi planla 
frokost på terrassen dagen etter. Nyheten nådde 
aldri nettavisens forside, men lå som en liten notis i 
høyre kolonne, over en sak om 25 mennesker som 
ble skadet i en bussulykke og under en liten nyhet 
om en 16 år gammel jente som hadde blitt kappet i 
fire. Livet gikk videre for alle, bortsett fra en navnløs 
sjåfør i en sort pickup.

Med norske briller

Vi skriver dette med store bokstaver og tykke 
norske briller. Nyansene forsvinner fort når man 
skal beskrive et førsteinntrykk av et nytt arbeidsliv 
i en ny verden. Det er lett å fokusere på det mest 
absurde. Men praktikantlivet handler vel så mye 
om å finne seg til rette i en fremmed virkelighet, få 
nye venner og etablere et hverdagsliv med rutiner 
og aktiviteter. Det handler om å forsøke å ta av 
seg de tykke brillene og forstå at et samfunn kan 
fungere på mange andre måter enn det vi er vant 
til hjemme. Uansett hvor absurd ting kan føles for 
oss, er dette normaliteten til landets innbyggere. At 
deres virkelighet framstår som fremmed for oss 
er ikke merkeligere enn at ski-VM fremstår som 
verdens mest uinteressante begivenhet for våre 
guatemalanske venner og kollegaer. 

Det er utvilsomt et stort privilegium å få oppleve 
et samfunn gjennom deltagelse i arbeidslivet, i 
motsetning til å være turist. Å få være flue på 
veggen i politikkens korridorer i et vakkert og 
interessant land, som dessverre sliter med store ut-
fordringer, er en unik erfaring. Kanskje forstår man 
ikke rekkevidden av opplevelsen før man er tilbake 
på Kaffebrenneriet på St.Hanshaugen. Enn så lenge 
fortsetter vi imidlertid å undre oss over raritetene vi 
konfronteres med hver dag. Volden blir vi aldri vant til, 
heller ikke den åpenbare klassedelingen. Lettere er 
det derimot å bli vant til åpenheten og vennligheten 
de lokale møter oss med. Men når sjefen i UNDP 
kommer 40 minutter for sent til et møte og smiler 
avvæpnende ”hora chapina” - guatemalansk tid - sit-
ter vi fremdeles som to store spørsmålstegn. 
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Moral og Institusjoner:

Debatten mellom Geoffrey Hodgson 
og Douglas NorthAv Erling A. Christiansen

Stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi

De fleste av oss kan fastslå at finansbransjen ikke akkurat er gjennomsyret av god moral. Men 
det er ikke alltid flere regler og reguleringer som er svaret. Et godt samfunn er ikke et med 
mange og velmente regler, men et med gode vaner. Utfordringen ligger i å institusjonalisere 
de gode vanene.

For liberale og konservative tenkere følger moral 
implisitt av markedet. Det er umoralsk å ikke gi 
individet autonomi over eiendom, yrkesvalg, økonomi 
og handelspartnere. Vi kan derfor slå fast at det er 
moralsk å ha et marked. Det betyr selvsagt ikke at 
aktørene i markedet bestandig handler moralsk. Vi 
må altså skille mellom to aspekter når vi snakker om 
”marked og moral”. Markedet som moralsk system 
på den ene siden og individer som potensielt både 
moralske og umoralske økonomiske aktører på den 
andre.

Insentivenes makt
En av de viktigste oppgavene for markedsorienterte 
politikere burde derfor være å skape insentiver som 
øker sannsynligheten for at økonomiske aktører 
handler moralsk. For å si som Warren Buffet-kollega 
Charlie Munger: ”Incentives are superpowers.” 
Libertinerdronningen Ayn Rand hevdet hardnakket 
at det eneste effektive insentivet mot umoralske, 
økonomiske handlinger er å fjerne all offentlig 
inngripen – i både individers og bedrifters økonomi. 
Hennes resonnement er at den som ikke føler seg 
snytt heller ikke vil snyte på andre.

I sine glansdager var tidligere sentralbanksjef Alan 
Greenspan tilbøyelig til å mene det samme som 
Rand, men innrømmet i oktober 2008 at selv om 
økonomisk frihet ikke er synonymt med grådighet er 
det nok heller ingen iboende motsetning mellom de 
to. Greenspan måtte i tillegg vedgå at rasjonalitet og 
grådighet er inkompatible størrelser. Om vi legger 
i begrepet grådighet at det følger en viss indre 
ubalanse og irrasjonalitet med å være overdrevent 
opptatt av materiell velstand, kan det altså ikke 
være slik at greed is good. Under den forutsetning 
at grådighet leder til umoralsk, økonomisk atferd, er 

altså ikke markedets frihet alene nok til å generere 
moralske aktører.

Formelle og uformelle institusjoner
Selv når ytre faktorer tilsynelatende gir fullstendig 
frihet, påvirker institusjoner oss enten i den ene eller 
andre retningen – for eksempel til å være grådige 
eller ikke grådige. Om vi er opptatt av moral bør vi 
derfor forsøke å finne ut hvilke institusjonelle forhold 
som fremmer, og hvilke som hemmer, økonomiske 
aktørers ønske om å handle moralsk. Hva menes så 
med en institusjon? Vanligvis skiller økonomer mel-
lom formelle og uformelle institusjoner: Formelle 
institusjoner er lover og regler – altså de bånd 
diverse jurisdiksjoner pålegger samfunnets borgere. 
Uformelle institusjoner, derimot, er uskrevne regler 
og normer – det vil si den innvirkning sosiale 
sanksjoner har på oss.

Uformelle institusjoner gir altså individet følelsen av 
å ikke være fritt, selv om vi strengt tatt har frihet til 
å velge atferd etter eget innfall der det ikke finnes 
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lovfestete regler. Det er for eksempel få som ville 
møtt opp i joggebukse og t-skjorte i en begravelse, 
selv om enhver har den største formelle frihet til det. 
Uformelle institusjoner avhenger selvsagt av tid, sted 
og bedrift. I enkelte latinske kulturer blir vakre jenter 
fornærmet om en gutt går forbi uten å plystre etter 
henne, mens protestantiske tradisjoner nærmest 
dikterer det motsatte.

Selv om institusjoner altså består av begrensninger 
på atferd, og således reduserer vår frihet, er mange 
av de samme institusjonene også en forutsetning 
for menneskets utfoldelse. Det er naturligvis helt 
avgjørende for både frihetsfølelsen og en trygg 
hverdag å ha institusjonalisert om vi skal kjøre på 
høyre eller venstre side av veien, eller at vi kan 
forvente av våre medborgere at de stiller seg i kø 
bak oss i butikken snarere enn å trenge seg foran.

I den genierklærte artikkelen Institutions and the 
consequences for economic performance hevder 
Douglas North at distinksjonen mellom lovfestete 
regler og uskrevne regler er avgjørende for hvordan 
institusjoner nedfeller seg i atferdsmønstre. 
Lovfestete regler er nødvendigvis institusjoner, 
fordi borgerne ikke kan velge å fri seg fra disse. 
Høyesterettsdommere og stortingsrepresentanter, 
altså individer, kan dermed endre en institusjon, 
hevder North. Uformelle institusjoner, derimot, 
er robuste og trege, det vil si at det er utenfor 
individets kraft å styre dem i den ene eller andre 
retningen. Uskrevne regler og normer styres i så 
fall av en sosial kontekst der individet kun er en 
passiv tilskuer til endring. North bekrefter dermed 
en tradisjonell forståelse for institusjoner. De siste 
årene har Norths paradigme blitt utfordret av 
Geoffrey Hodgson.

Evolusjonær økonomi
Britiske Geoffrey Hodgson er rangert blant de 
viktigste av det 20. århundrets mest innflytelsesrike 
økonomer, og er ubestridelig den mest fremtredende, 
nålevende evolusjonære økonom. Evolusjonære 
økonomer legger vekt på hvordan lokale og nasjonale 
institusjoner har påvirkningskraft på individers atferd 
og moral, men påpeker at uformelle institusjoner ikke 
er så robuste som institusjonell teori tilsier. Akkurat 
som mutasjoner og andre genetiske forandringer 
fører til evolusjon i biologien kan tilsynelatende små 
samfunnsendringer, til og med fra enkeltindivider, 
ha gjennomgripende, forandrende effekt på normer 

og uskrevne regler. Vi kan jo håpe at Warren Buffets 
langsiktige, moralske investeringsstrategier kan ha 
en slik effekt på finansbransjen.

Hodgson har også bakgrunn fra analytisk filosofi og 
matematikk. Som en Sokrates av det 21. århundret 
utfordrer han uavlatelig sine kolleger til å definere 
og utvikle presise begrepsapparat. I artikkelen What 
are Institutions? (2006) gjør Hodgson mytteri mot 
skillet mellom formelle og uformelle institusjoner. 
Hans nyanseringer kan ha store implikasjoner for 
normative samfunnsspørsmål. Først understreker 
Hodgson at en institusjon tross alt må være ned-
felt i folks atferdsmønstre for i det hele tatt å 
kunne kalles en institusjon. Videre påpeker han at 
dersom et atferdsmønster først er nedfelt (altså 
institusjonalisert) er det ingen forskjell på skrevne 
og uskrevne regler. I de fleste tilfeller er det altså 
graden av institusjonalisering som avgjør atferd – 
ikke om regelen er formell eller ikke.

Som et banalt eksempel er det vanligere å bruke 
svart arbeidskraft når vi pusser opp huset enn det 
er å gå med joggebukse i begravelse, selv om først-
nevnte er brudd på en lovfestet regel og sistnevnte 
på en uskreven regel. Dette er også overførbart 
til finansbransjen, der mye oppfattes som tillatt 
så lenge man ikke blir avslørt. De formelle reglene 
har altså ikke resultert i noen nedfelt, institusjonell 
moral, men er gyldige kun der sanksjoner oppfattes 
som sannsynlige. Snarere er uskrevne regler som 
”greed is good” nedfelt som institusjoner. Selv om 
de ikke nødvendigvis deltar i ulovlige transaksjoner, 
burde spekulanter med mål om kortsiktig avkastning 
ikke hatt like høy status som langsiktige investorer, 
ettersom sistnevnte bidrar til verdiskapning og først-
nevnte til usikkerhet og kaos. Likestillingen av status 
tyder på uskrevne regler som aksepterer snarveier.

Lovfestet, men ikke institusjonalisert
Det er en formell regel at vi ikke skal kjøre over 
fartsgrensen. Likevel kan denne regelen ikke kalles 
en institusjon før vi velger å kjøre i henhold til farts-
grensen uavhengig av risiko for å bli stoppet i farts-
kontroll. Kanskje er det slik at noen lovfestete regler 
står i så sterk kontrast til uskrevne regler at det 
er umulig å håndheve dem uten radikal endring 
av våre normer? Å ha lovfestede regler som ikke 
er institusjonalisert kan også skape stor grad av 
urettferdighet, da ofte kun noen få blir straffet for 
synder de fleste begår.
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Kanskje må vi avskrive at der det er en lovfestet regel 
er det også en institusjon. Hodgson ønsker derfor 
å integrere institusjoner i et nytt begrep: vaner. 
Et godt samfunn er derfor ikke et med mange og 
velmente regler, men et med gode vaner. Så lenge 
lovfestede regler ikke er en vane, vil myndighetene 
alltid måtte bruke store ressurser for at regelen skal 
respekteres. Lovfestede regler kan også bli vaner, 
mens uskrevne regler nødvendigvis er det.

Ifølge Hodgson må altså noe uansett være en 
vane for å fungere som en regel. William James 
konkluderer: “Habit is thus the enormous fly-wheel of 
society, its most precious conservative agent.”  Selv 
om uformelle institusjoner, og dermed vaner, åpen-
bart varierer avhengig av tid, kultur, organisasjon 
og bedrift må vi ikke henfalle til relativisme. I det 
konservative ligger det nettopp en ide om at noen 
normer er objektivt å foretrekke, for eksempel 
redelighet fremfor sluhet i forretningsetikk. Det at 
uskrevne regler er mangfoldige og endres på tvers 
av organisasjoner, kulturer og nasjoner betyr ikke at 
vi kan objektivt likestille dem.

Hodgson åpner altså for at også uformelle 
institusjoner kan skapes. Men hvordan? Svaret ligger 
naturligvis i å skape vaner. Dessverre påpeker de 
fleste evolusjonære økonomer at det ofte er tilfeldig 
hvilke vaner som til slutt blir institusjonalisert. W.B. 

Denne rasjonaliteten gjenkjenner vi i Smiths 
mesterverk, The Theory of Moral Sentiments (1759). 
Her understreker han statens to hovedoppgaver: 
Først å sørge for enkel og fri tilgang til markedet for 
alle økonomiske aktører, og deretter regulere slutt-
produktene og transaksjonsetikk.

Adam Smith ønsker at den som svindler eller for-
søker å selge produkter av dårligere standard enn 
annonsert (han kaller dem scoundrels) ikke bare skal 
bøtelegges, men settes i offentlig forlegenhet for sine 
dårlige produkter. I redsel for slike sanksjoner ville for 
eksempel de færreste bakere tørre å bake et brød 
som ikke består av tilfredsstillende ingredienser, 
og snart ville kvalitetsproduksjon institusjonaliseres 
som en god vane. Dette forutsetter selvsagt en tro 
på at det finnes forskjell mellom gode og dårlige 
varer. Denne overbevisningen er også fundamentet 
i en konservativ bevissthet.

I Norge fantes forøvrig den ganske så rigide brød-
loven frem til 1826. Loven forsvant og resulterte i 
dårligere kvalitet på gjennomsnittsproduktet. Nå har 
vi fått som vane å forvente næringsfattig brød – den 
lave forventningen er institusjonalisert. Ayn Rand 
ville nok igjen protestert og sagt at markedet skaper 
kvalitetsbrød om forbrukerne ønsker det. Det er 
dessverre ikke riktig i en verden der forbrukernes 
preferanser påvirkes mer av merkevarebygging og 
markedsføring enn av informasjon om produktets 
gode og dårlige egenskaper.

Institusjonalisere det riktige
Handelsbankens tidligere analysesjef Håvard 
Nesheim klager i Dagens Næringsliv (14. mai 2010) 
over at finansbransjen verdsetter morgendagens 
likviditet og aksjekurs høyere enn selskapers langsik-
tige potensial og vekst. Dersom det å engasjere seg 
for kvaliteten på produktet institusjonaliseres som en 
vane kan muligens grådighet og umoralske aktører 
måtte vike i langt flere sektorer enn bare produkt-
utvikling. Adam Smiths rettesnor for myndighetene 
er altså: lettere inngang for nye aktører inn i 
markedet (dvs. mindre avgifter og byråkrati), men 
høyere krav til det som blir levert til markedet.

Markedet er nødvendigvis moralsk fordi det åpner 
for enkeltindividets autonomi. Kanskje kan det i 
større grad bestå av moralske aktører dersom 
moral i markedet bli en institusjon etter Geoffrey 
Hodgsons standard for nedfelte vaner. Det vil si at vi 
handler moralsk som økonomiske aktører selv når vi 
strengt tatt ser anledning til det motsatte.

“Kanskje fungerer 
røykeloven såpass 
godt fordi den også er 
institusjonalisert som 
en uskreven regel, slik 
Hodgson påpekte”

Arthur benytter analogien 
om en blyant som 
balanserer på et bord. 
Blyanten må falle i én 
retning, men det er ofte 
et tilfeldig vindpust som 
avgjør hvilken retning den 
til slutt faller.

Uskrevne regler kan dessuten oppstå gjennom 
nye, skrevne regler. Etter at røykeloven ble satt ut 
i live har det for eksempel blitt en vane for de fleste 
å røyke utendørs, selv når de er hjemme. Kanskje 
fungerer røykeloven såpass godt fordi den også 
er institusjonalisert som en uskreven regel, slik 
Hodgson påpekte.

Adam Smiths markedsetikk
Når vi snakker om det frie marked har knapt noen 
vært så normativ overfor god forretningsetikk som 
Adam Smith. Smith hevder at mennesket er født 
med anlegg for nettopp gode, moralske vaner, men 
samfunnsstrukturen må legge til rette for våre 
fordelaktige, genetiske disposisjoner.



Nr. 1 - 2011 Årgang 21

31

Samfunnsgeografer i media
Samfunnsgeografene er ikke usynlige. I det norske mediebildet 
dukker det nå oftere og oftere opp både forfattere og kommen-
tatorer med samfunnsgeografi som bakgrunn. Og de blir hørt! 
Her er noen av dem som har preget mediene det siste året:

I høst vant Tone Huse Brageprisen, i kategorien 
sakprosa, med boka ”Tøyengata – et nyrikt stykke 
Norge”. Juryen var imponert over den tidligere 
samfunnsgeografistudenten fra UiO og hennes 
nærstudie av den fire hundre meter lange gaten 
i indre Oslo øst. Til daglig er hun stipendiat ved 
Universitetet i Tromsø. Etter å ha presentert seg 
selv og boken sin i en rekke åpne møter rundt om 

marskveld i 20062. 

23.november 2010 var samfunnsgeograf Karl-
Fredrik Tangen ute og spådde unge studenter en 
heller mørk fremtid. Under overskriften ”Unge ut-
dannes til arbeidsløshet”, dog høyst sannsynlig for-
fattet av Tv2-desken, blir vi møtt med dystre frem-
tidsutsikter3. Det viser seg at det Tangen egentlig 
sikter til er alle medie- og kommunikasjonselevene 
som etter videregående fortsetter med høyere ut-
dannelse i samme fagfelt, men til syvende og sist 
ender opp med å jobbe frilans. Drømmen om å 
være den nye Fredrik Gressvik eller Marie Simonsen 
forblir nettopp en drøm, ettersom det er så mange 
om beinet. Tangen hevder at det er i regjeringens 
interesse å skape verdighet for alle yrker slik at unge 
selv kan velge hva de vil gjøre, fremfor å høre på hva 
som er ”riktig” i andres øyne.

Tangen er førstelektor ved Oslo markedshøyskole 
og har flere ganger vært på UiO for å lære oss unge 
hvordan å markedsføre oss bedre. Hans spesialitet 
er å uttale seg om hvorfor vi tar de forbruksmessige 
valgene vi tar; hvilke samfunnsgrupper som drikker 
mest cola, kjøper merkeklær eller kjører veteran-
biler. Hans akademiske favoritt er tilsynelatende 
Bourdieu, og han drar frem den franske sosiologen 
og begreper som kulturell kapital rett som det er. Vi 
er glad for at Tangen går i bresjen for oss og setter 
samfunnsgeograftittelen inn i mediebildet.

Med fare for at redaksjonen i Samfunnsgeografen 
har glemt noen, eller ikke fått med oss alle celebrities, 
så må vi unnskylde oss med lange pensumlister og 
korte deadlines i eget tidsskrift. Eventuelle tips vil 
få spalteplass i nytt nummer av Grafen. Så send til 
samfunnsgeografen@sosgeo.uio.no

Av Hege Hellvik
Masterstudent ved Samfunnsgeografi
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Det finnes samfunns-
geografiske tweets 
der ute. Som 
dette semesterets 
utvalgte illustrerer 
har tilsynelatende 
Human Geography 
noen undervisnings-
problemer…

i Norge var hun igjen på banen i februar 
etter Frps forslag om å rive blokker i 
Groruddalen. Hun poengterte at dette var 
et dårlig forslag og oppfordret heller Frp til 
å viske ut sosiale skillelinjer.

Videre finner vi samfunnsgeograf Guro 
Voss Gabrielsen som tidligere har uttalt 
seg om groruddølinger som konsept. Hun 
påpeker at til tross for at hver fjerde Oslo-
borger bor i Groruddalen, så er det ingen 
av dem som regner seg som en såkalt 
groruddøling. Voss Gabrielsen er utdannet 
samfunnsgeograf ved UiO og tar for tiden 
doktorgrad ved Arkitektur- og designhøg-
skolen i Oslo. Også hun kommenterte 
Frps forslag om rivingsprosjektet i dalen, 
og mente det hele ”vitner om manglende 
kunnskap både om byutvikling generelt og 
om dette området spesielt”1.

En samfunnsgeograf med ben i nesa er 
redaksjonsmedlem av det feministiske 
tidsskriftet ”Fett”, Anne Bitsch.  I tillegg 
til leserbrev og kronikker har hun frontet 
egen masteroppgave for rikspressen. 
Oppgaven heter “The Geography of Rape: 
Spaces of Shame and Risk”, og analyserer 
amerikansk mediedekning av en voldtekts-
sak som fant sted i North Carolina en 
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Samfunnsgeografen dater Siri
Siri Steen Selvig er, fra februar, den nye 
studiekonsulenten for Samfunnsgeografi. 
Samfunnsgeografen inviterte henne ut 
på date. Date ja, på Trygve – slik det skal 
være.

Jeg ser for meg dating som en pyramide snudd 
opp ned. Man skal starte med det ufarlige og 
vide; ”det var leit at det snødde i natt”. Etter hvert 
som samtalen snevres inn dannes muligheter for 
«common ground». En date fanger opp den litt 
pinlige stemningen som kan oppstå når man møter 
noen for første gang, så hvorfor ikke kalle en spade 
for en spade og et intervju for en date?

Er du her ofte? (Les: hvor lenge har du vært 
tilknyttet Universitetet i Oslo?)
- Jeg startet i stillingen i februar, så jeg er 
fortsatt ganske ny.
Ja, jeg så du hadde vært tilknyttet Universitetet i 
Bergen?
- Der har jeg vært i syv år, først som student 
og så har jeg jobbet i administrasjon. Så jeg er 
ganske ukjent her enda. Her er det forresten første 
gang jeg er.
Oi, da skulle jeg kanskje sagt hvor Trygve var.
- Hehe, nei – det er jo sånn man blir kjent 
da.
Ja, det er sant.. Hmm..(Pinlig stillhet: Ser ned i 
koppen. Ser ned på bordet. Det er laget av tre.) 
Jeg googlet deg litt forresten, og så at du har 
skrevet om suburbaniseringen i Estland?!
- Ja! Det var masteren min.
Ikke akkurat den mest sexy problemstillingen 
kanskje?
-  Nei kanskje ikke, men Universitetet i Bergen 
har en utvekslingsavtale med universitetet i Tartu, 
og så er det kanskje mer interessant enn hva det 
høres ut som. Etter at sosialismen falt ga det seg litt 
underlige utfall i suburbaniseringen. Som at noen for 
eksempel bygde et rundt hus i skogen utenfor byen. 
Uten å tenke på innlagt vann, strøm eller veier, men 
bare fordi de kunne.
Ah, det er kult. Jeg har vært i Estland en gang. 
Bilen vår ble stjålet.
- Ja, sånt kan jo skje...
Jepp, hm... Hva gjorde at du endte opp på Samfunns-

geografi da?
- Etter videregående visste jeg ikke helt hva 
jeg skulle gjøre, jeg jobbet litt i barnehage og med 
forskjellige strøjobber. Og så reiste jeg for pengene 
jeg tjente. Jeg bodde tre måneder i Barcelona. 
Barcelona, det er flott!
- Ja, jeg skulle lære spansk. Men det ble ikke 
så mye spansk da.
Haha, jeg kjenner til det. Jeg bodde fem måneder i 
Berlin for å gå på tyskkurs.
- Da snakker du vel tysk da?
Ikke akkurat.

Hadde vi nådd et «tipping point»? Jeg siterer fra 
internett: «When two people find common ground 
based on common experiences, it can give rise to 
extraordinary even legendary relationships». Wow, 
Samfunnsgeografen + studiekonsulenten Siri = ...
Samfunnsgeografen forsøker å plukke opp tråden: 

Forresten, da jeg bodde i Berlin arbeidet jeg som 
sex-chat-girl. Hadde du noen litt spesielle jobber i 

Av Jørgen Aske
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografens utsendte på date med den nye studiekonsulenten
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Samfunnsgeografen dater Siri

Barcelona?
- Ehh, hva?

Samfunnsgeografen hadde blitt litt for ivrig. Ifølge 
internett er kontroversielle temaer på første date 
tabu. Ja, blant en av ti no-nos, helt der oppe med 
hagearbeid, antikviteter og giftemål. Tråden må 
plukkes opp igjen, roligere denne gang:

Blir det GIS til neste år?
- GIS ja! Det blir det, nesten 100 % sikkert. 
Men bare nesten. Nei forresten, det blir GIS. Det er 
viktig for oss.
GIS er viktig ja. Har du hatt GIS?
- Nei. Men det er jo et viktig praktisk verktøy 
for geografer.
Jeg vet egentlig ikke hva det er en gang, men jeg 
har jo skjønt at vi skal være opptatt av det.
- GIS er bra. Men jeg tror ikke jeg kan være 
seminarleder som Målfrid enda.
Ja, Målfrid er her enda, har hun lært deg å tusle 
stille i gangene?

- Siden jeg ikke har særlig bakgrunn som 
studiekonsulent så er det supert å ha Målfrid rett 
nede i gangen. Alle på fakultetet har vært veldig 
hjelpsomme nå i starten, det er viktig når man er 
helt ny.
Du er helt ny i gamet ja, har du hatt noen student-
konsultasjoner enda?
- Nei, jeg har vært mest på kommunikasjons-
kurs og andre kurs, sånn for å lære hvordan man 
skal være overfor studentene.
Så hva er det viktigste du har lært der? Hvordan 
skal en god studiekonsulent opptre?
- Nøkkelen er visst å ikke gi råd, men 
veiledning, slik at studentene kan gjøre sine egne 
valg.
Å ja, men det må vel være ganske fristende å 
bare skjære igjennom noen ganger; ”pokker heller 
liksom, med det her får du aldri jobb”!
- Tja, ja det kan det jo være. Vi er her jo for 
å hjelpe studentene så godt vi kan, og det er jo det 
aller beste med jobben. Masse direkte kontakt med 
studentene, men dere må nok gjøre deres egne 
valg.
Du forresten, dette er noe jeg og i alle fall de fleste 
andre førsteklassinger lurer på: Hva blir man 
egentlig? Alle er så vage. Vi får alltid høre at vi 
skal få jobb, men hva blir vi sånn i praksis? Uten-
om studiekonsultent da.
- Hehe, i følge kandidatundersøkelsen får de 
aller fleste med bachelor i Samfunngeografi jobb. 
Men det er jo så mye forskjellig; staten, plan og 
bygningsetaten...
Men hva, sånn konkret? 
- Hm, man ser mange med bachelor 
eller master i samfunnsgeografi i for eksempel 
departementene. Også er det mange i jobb i 
kommunene og for ulike organisasjoner. Så det 
finnes jobber til dere der ute. 
Det er jo betryggende! Men du, har du vært mye 
på sånn kaffedate før?
- Det har jo blitt en del kaffedrikking opp 
gjennom på universitetet ja.. eller hva mener du?
Jeg mener kaffedate, date liksom, sånn som nå. 
For nå må vi finne «common ground» snart. Bonde 
liksom. Det er i alle fall det jeg har lest. 
- Å ja, hva slags musikk liker du?

Aha, en date er et intervju er en date. Siri stiller 
spørsmål, Samfunnsgeografen svarer og spør 
om noe nytt. Samtalen flyter. Kan vi tenke oss at 
Samfunnsgeografen har funnet «common ground» 
med Siri på vegne av samfunnsgeografistudentene? 
Og samtidig huske på internetts lovnad om 
«..extraordinary even legendary relationships.»? Ja, 
det kan vi!

FOTO: Elise BrændaasSamfunnsgeografens utsendte på date med den nye studiekonsulenten
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Hva skjer på instituttet?

Samfunnsgeografi har fått ny studieveileder. Hun heter Siri Steen Selvig og kan kontaktes på siri.
selvig@sosgeo.uio.no hvis du har noen spørsmål angående studiene dine. Andre som også svarer 
på spørsmål er for bachelorstudenter SV-infosenter i Eilert Sundt hus (åpent fra kl. 09.00 til 
15.00), mens masterstudenter bruker resepsjonen i 2. etasje, Harriet Holters hus (fra kl. 12.00 til 
15.00).

For å få oppdatert informasjon anbefaler vi alle studenter å bruke Fronter. Den finner du på http://
blyant.uio.no og du benytter da det samme brukernavnet og passordet du bruker for å logge inn på 
student-pcene rundt om på campus. På Fronter kan du sjekke mailen din samt lagre sikkerhetskopi 
av oppgavene dine eller andre viktige ting under ”mitt arkiv”.

Programutvalget for Samfunnsgeografi
Programutvalget (PU) er en frivillig basert, demokratisk 
valgt studentforening som jobber for å fremme det 
faglige- og fagligsosiale miljøet på Samfunnsgeografi 
ved UiO. Vi representerer studentene i ulike organer 
og på ulike nivå. Vi setter også opp arrangement mer 
direkte rettet mot studentene, som for eksempel frokost-
seminar, filmvisning, vaffellunsj, ”Møt din professor” og 
andre arrangementer som du foreslår for oss! Vi vil 
gjerne ha ideer, innspill og meninger fra deg slik at vi kan 
gjøre det faglige enda litt hyggeligere og gjøre en bedre 
jobb med å representere samfunnsgeografistudentene! 
Vi holder til på rom 243 i andre etasje i Eilert Sundts 
hus, og har kontortid torsdager 11.30 til 12.20. 

Du kan også kontakte oss på programutvalget@sgeo.uio.
no. Ikke nøl med å ta kontakt!

Terra: Kjære alle samfunnsgeografer. 
Takk for et flott semester så langt! Vi i Terra har kost 
oss med å arrangere og være sammen med dere på 
julebord, semesterstartsfest og after-aking så langt. Nå 
ser vi frem til lysere tider og håper at flest mulig av dere 
vil være med på påskepils og en heidundrende sommer-
avslutning!! Terra er stolte av Blinderns samfunns-
geografer og miljøet vi har på samfunnsgeografi. Neste 
semester er det dessverre mange av de gode gamle 
årgangene som trer av og vi trenger et nytt friskt pust 
som kan skape liv i leiren i studieprogrammet vårt. 
Send oss en mail til vår superenkle mailadresse (terra-
velferdsforeningen@sgeo.uio.no) så gir vi deg mer 
informasjon om oss og du får en invitasjon til neste 
møte!

Kos og klem fra Terra 

Samfunnsgeografen har fått ny hjemmeside. 

Besøk oss på:

www.samfunnsgeografen.no

Her finner du denne og eldre utgaver i PDF
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Samfunnsgeografen gratulerer kandidatene som har
levert masteroppgave i november og februar

Jo Morten Weider 

Lydia Kwoyiga 

Ingvild Lunde-Danbolt 

Mona Wærnes 

Trine Nikolaisen 

Christian Frantzen 

Anette Solli 

Elin Lindal 

Are Øverseth Blomfeldt

Cathrine Berg-Nielsen

Hærverk og kunstverk: En diskursanalyse av taggedebatten i Oslo. 

Health and decentralization, the study of the impact of decentrali-
zation on health services in Ghana. 
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