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Det er med en helt ny redaksjon at dette nummeret av Samfunnsgeografen går i trykken. Våre tidligere 
redaktører, Frida og Alf  Jørgen, er uteksaminerte og ferdig på Blindern for denne gang. Den nye 

redaksjonen gleder seg til å overta ansvaret med å samle studenter og ansatte gjennom faglig diskusjon. Vi 
håper å kunne bidra til kritiske og konstruktive debatter om samfunnsgeografi og måten vi forholder oss til 
faget. For oss er det viktig at Samfunnsgeografen skal være en plattform for kritisk tenkning hvor en kan 
ta til orde for å skape endring både på og utenfor instituttet. Den nye redaksjonen ønsker å bidra til å dra 
instituttet i en kritiske retning gjennom å utfordre oss selv som studenter og ikke minst de mer komfortable 
akademisk ansatte. 

Det var med dette i bakhodet at vi satt arbeid som tema for dette nummeret. Hvordan vi forstår arbeidet 
og dets relasjon til samfunnet ligger til grunn for de fleste overordnede samfunnsanalyser. Som vi skal se i 
dette nummeret, forstår marxismen arbeidet som menneskets møte med naturen, og hvem som kontrollerer 
arbeidsprosessen og hvordan arbeidet organiseres har derfor altomfattende ringvirkninger for samfunnet. 
Det er ikke tilfeldig at store deler av dette nummeret består av tekster som forholder seg til, eller tar direkte 
utgangspunkt i denne marxistiske forståelsen av arbeid. I en akademisk hverdag hvor marxismen i stor grad 
er gått i glemmeboken, forsøker flere av bidragsyterne til dette nummeret å ta opp igjen diskusjonen om 
hvordan arbeidet påvirker samfunnsutviklingen.

Ann Cecilie Bergene argumenterer for å sette arbeid i sentrum for en brei politisk-økonomisk geografi, mens 
David Jordhus-Lier belyser hvordan den akademiske arbeidsprosessen dikteres stadig mer av markedsbehov. 
I et intervju snakker Knut Kjeldstadli om hvordan arbeidere i Norge har skapt fellesskap og identifisert 
interessemotsetninger på bakgrunn av sin egen posisjon i arbeidsprosessen. Relasjonen mellom arbeid og 
klima er tema for tekster av masterstudentene Tale Ellingvåg og Frida Angell når de ser på hvordan norsk 
fagbevegelse har satt klimakamp på agendaen. Davide Bertelli tar for seg forholdene migrantarbeidere i Italia 
lever under og deres forsøk på å forbedre egne vilkår gjennom å organisere seg. Vi har også fått et bidrag 
fra Jorunn Folkvord som skriver om pensjon i lys av prisen på arbeid og kampen om hvem som skal betale 
denne prisen. Motsetningen mellom arbeid og kapital blir med dette belyst gjennom en rekke perspektiver 
som vi anser som viktige for hvordan vi skal tilnærme oss arbeid som samfunnsgeografer.

LedeR
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Vi belyser imidlertid også andre perspektiver på arbeid enn den eksplisitt marxistiske. Du vil finne tekster 
som tar opp dagsaktuelle debatter. Redaksjonens egne Gina Karoline Gjermundsen tar for seg debatten om 
borgerlønn, mens bachelorstudent Jesper Lagerman skriver om hvordan sosiale medier påvirker måten vi 
arbeider på. Sondre Thorbjørnsen tar for seg begrepet bullshit jobs og diskuterer arbeidets verdi på en kritisk 
og innovativ måte. Med dette håper vi å servere nye innsikter i allerede pågående debatter om hvordan vi skal 
organisere arbeidet. Vi skal også få høre hvordan det er å jobbe som samfunnsgeograf, både som akademiker 
her på instituttet og i Nesodden kommune som arealplanlegger. I tillegg har vi vært så heldige å få tilsendt et 
reisebrev fra bachelorstudent Peder Østring som dette semester er på utveksling i Bogotá.

Vi håper at dette nummeret gir mersmak og at det vekker lysten til å bidra til å skape diskusjon og vilje til 
endring!
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Ifølge The Dictionary of  Human Geography kan 
røttene til økonomisk geografi spores tilbake 

til slutten av 1800-tallet, da under betegnelsen 
«kommersiell geografi». Den kommersielle 
geografien tok mål på seg å forstå hvordan naturen 
påvirket produksjon og sirkulasjon av varer, og 
å kartlegge de økonomiske relasjonene mellom 
ulike steder. Arbeid kom inn i dette bildet i den 
utstrekning det var av kommersiell interesse, det 
vil si som produksjonsfaktor. Et tilsvarende fokus 

vedvarte lenge, da den økonomiske geografien i 
det store og hele var fokusert på spørsmålet om 
optimal romlig organisering av produksjon.

Dette endret seg imidlertid betraktelig på 1970-tallet 
da den radikale geografien så dagens lys. De 
radikale geografene trakk i stor grad på marxistiske 
teorier, og insisterte på å forlate forståelsen av 
geografisk rom som en uavhengig scene hvorpå 
det sosiale livet spiller seg ut. Det ble snarere lagt 

Er det rom for arbeid i samfunnsgeografi?
Av Ann Cecilie Bergene, forsker ved Fafo

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for at fenomenet og begrepet «arbeid» kan 
tilføre geografien enda mer om det gis ytterligere rom enn det den til nå har fått 
gjennom å være en underdisiplin innen økonomisk geografi. For å oppnå dette vil jeg 
avslutningsvis foreslå en mer konsolidert politisk-økonomisk geografi.

Foto: Alberto Camperos
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til grunn en forståelse av geografisk rom som et 
produkt av sosiale relasjoner (Massey 1992). Det 
skjedde en videre utvikling innen økonomisk 
geografi med innflytelse fra poststrukturalismen, 
den såkalte «kulturelle vendingen» på midten av 
1990-tallet. Det var på dette tidspunktet at feltet ble 
delt inn i “bindestreksgeografier”, med tematiske 
fokusområder som arbeid, forbruk, kjønn og så 
videre.

aRbeIdeRnes aktøRskap

Forståelsen av geografisk rom som sosial konstruert 
ble vanlig med radikal og marxistisk geografi, hvor 
forståelsen var at geografisk rom ble produsert på 
spesifikke måter og at denne produksjonen var 
en integrert del av kapitalakkumulasjonen snarere 
enn et produkt av den (Herod 1997). Det ble også 
påpekt at en sentral mangel i tidligere perspektiver 
var et mer aktivt forhold til aktørskap. Andrew 
Herod, som ofte trekkes fram som grunnleggeren 
av arbeidsgeografien, presiserte at slik aktørskap 
ikke bare tilhører kapitalen og selskaper, men også 
arbeidstakere. Sentralt i Herods arbeidsgeografi 
er at arbeidstakere og deres organisasjoner ikke 
kun er et produkt av, og utelukkende reagerer på, 
bedrifters handlinger, men er aktivt involvert i å 
proaktivt skape det økonomiske landskapet (Herod 
1997). 

Det kan dermed argumenteres for at arbeid som 
begrep, gjennom etableringen av arbeidsgeografi, 
har tilført økonomisk geografi minst to viktige 
elementer. For det første har fokuset på 
arbeidstakernes aktørskap gjort at økonomiske 
geografer har måttet utvide sin forståelse til også 
å inkludere deres interesser og strategier. For det 
andre har det gitt ny relevans til sentrale begreper i 
geografien, som sted, rom og skala, fordi geografisk 
rom innen arbeidsgeografien blir ansett som en 
kilde til makt og sted, rom og skala blir åpnet for 

maktkamp.

Noen av oss, undertegnede inkludert, vil 
imidlertid reagere på Herods noe partikularistiske 
og materialistiske forståelse av arbeidstakeres 
interesser. Jeg vil argumentere for at 
arbeidsgeografien bør løsrives fra økonomisk 
geografi og videreutvikles gjennom en 
konsolidering av hele samfunnsgeografien rundt 
arbeidsbegrepet. Dette bringer oss til Marx sin 
kritikk av politisk økonomi. Ifølge Marx (1844) var 
den politiske økonomien utelukkende konsentrert 
om de arbeidsrelaterte forholdene til arbeiderne, 
det vil si at tilnærmingen ikke tok i betraktning 
arbeideren når hen ikke arbeidet, det vil si som et 
menneske ut over statusen som arbeider.

“Arbeidsgeografien bør 
løsrives fra økonomisk 
geografi og videreutvikles 
gjennom en konsolidering 
av hele samfunnsgeografien 
rundt arbeidsbegrepet”

Men hva eR så aRbeId?
Som Offe & Wiesenthal (1980) påpeker kan 
ikke kjøp og salg av arbeidskraft sammenlignes 
med annen handel. Dette fordi arbeidskraft kun 
analytisk og ikke fysisk kan atskilles fra arbeideren. 
Det betyr at i selve arbeidsprosessen, det vil si 
anvendelsen av arbeidskraften, vil det faktiske 
utførte arbeidet være avhengig av arbeiderens 
aspirasjoner, motivasjon, erfaringer, interesser og 
velvilje. Dette står i motsetning til det forholdet 
at kapitalisten både fysisk og juridisk er atskilt fra 
kapitalen denne kontrollerer. Dette påvirker disse 
to aktørenes interesser. Arbeidernes interesser vil 
peke langt utover kapitalistens, siden arbeiderne 
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på en og samme tid både er subjekt og objekt i 
handelen med arbeidskraft, mens for kapitalisten 
kan mesteparten av dennes interesser tilfredsstilles 
uavhengig av deres rolle som kapitalist. En 
rendyrket økonomisk geografisk tilnærming 
innenfor arbeidsgeografi står dermed i fare for 
å overse makt og den subjektive forståelsen som 
ligger til grunn for folks interesser. Dette er tema 
som er bedre teoretisert i politisk geografi. En 
annen viktig forutsetning er at mens aktørskap 
er strukturelt betinget og relasjonell, er den ikke 
strukturelt determinert.

Rent økonomisk er både arbeideren og kapitalisten 
avhengig av å sikre egen reproduksjon på 
spesifikke steder, og dermed også av spesifikke 
romlige konfigurasjoner («spatial fixes»). Arbeidere 
er imidlertid uforholdsmessig avhengige også av 
kapitalen. Et viktig bidrag for å nyansere forståelsen 
av produksjonen av geografisk rom er Kevin Cox 
(1998) sitt begrepspar «avhengighetsrom» og 
«engasjementsrom». Cox argumenterer for at både 
kapitalister og arbeidere har sine avhengighetsrom, 
det vil si geografiske steder som er viktige for 
at de skal kunne ivareta sine interesser, og i 
ytterste forstand overleve. For å forsvare disse 
avhengighetsrommene må begge aktørene etablere 
engasjementsrom gjennom politisk kamp. 

Slik jeg leser Cox vil arbeidere være en aktiv aktør 
i konstruksjonen av geografisk rom gjennom 
å etablere engasjementsrom for å forsvare 
avhengihetsrommet. Avhengighetsrommet er i 
sin tur basert på den romlige konfigurasjonen 
som er et resultat av tidligere dragkamper mellom 
arbeid og kapital. Denne dragkampen vil imidlertid 
være preget av en asymmetrisk maktrelasjon, 
siden arbeidere, som Marx (1844) påpekte, ikke 
nødvendigvis tjener på det som favoriserer 
kapitalisten, men alltid taper når kapitalisten taper. 

Arbeideres forståelse av egen skjebne hviler med 
andre ord både på en overordnet analyse av hvordan 
man best kan sikre videre kapitalakkumulasjon, og 
hvor villig kapitalisten er til å reinvestere merverdi 
slik at også arbeiderne kommer gunstig ut av det. 

en kLasse I og foR seg seLv

Vi er med dette inne på det mye diskuterte 
begrepet «interesse». Vi kan grovt si at kapitalister 
har en økonomisk interesse i å sikre framtidig 
kapitalakkumulasjon og økt profitt, og en politisk 
interesse i å opprettholde det kapitalistiske systemet 
som gjør dette mulig. Arbeidstakere derimot, har 
en økonomisk interesse i å reprodusere seg selv og 
i ytterste instans overleve, men hva som er deres 
politiske interesse er et mer omstridt spørsmål. 
Marxister vil her argumentere for at deres politiske 
interesser står i motsetning til kapitalistene, og 
dermed at de ligger i å velte kapitalismen som 
system. Her er vi inne på det marxistiske skillet 
mellom arbeidere som en klasse i seg selv og 
en klasse for seg selv. Mens klassen i seg selv er 
studert i økonomisk geografi, har klassen for seg 
selv vært gjenstand for analyser i politisk geografi. 
Den store forskjellen er om klasse ses på som 
summen av individene den utgjør, eller om den ses 
på som en organisasjon som er mer enn summen 
av bestanddelene. 

Dersom vi skal forstå organisering må vi utvikle en 
bedre forståelse av arbeid som en sosial og politisk 
kraft, og hvordan enkeltarbeidere lar seg mobilisere 
blant annet gjennom fagforeninger. Som Offe 

“Å skille økonomisk og 
politisk geografi vil lett kunne 
føre til underutvikling av 
begge retninger.”
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og Wiesenthal (1980) hevder, står fagbevegelsen 
overfor den enorme oppgaven å organisere og 
mobilisere på tvers av et bredt spekter av behov, 
normer og virkelighetsoppfatninger. Dette 
mangfoldet er ikke bare utfordrende å organisere 
av kvantitative hensyn, men også fordi et felles 
minste multiplum må identifiseres gjennom 
kollektive prosesser. Å mobilisere arbeid som en 
klasse for seg selv krever å trekke på ideologier og 
interesser som spenner over det partikularistiske 
og kortsiktige som alltid vil virke splittende på ulike 
grupper. Som en klasse for seg selv er det videre 
viktig å løsrive definisjonen av egne interesser fra 
den allment aksepterte markeds- og kapitallogikken 
knyttet til lønnsomhet (Offe & Wiesenthal 1980). 
Dette vil også politisere kapitalisters handlinger, 
slik at det å disinvestere og flagge ut blir regnet 
som politisk på samme måte som arbeidstakeres 
beslutning om å tilbakeholde arbeidskraften i 
streikesituasjoner. Mens første situasjon regnes 
som handlinger basert på ren økonomisk logikk, 
vil sistnevnte ofte måtte forsvares fordi det antas 
som et aggressivt angrep på samfunnet.

Mitt argument er altså at siden arbeid står i en 
nødvendig relasjon til kapital, og siden begge er 
politiske så vel som økonomiske aktører, vil det å 
skille økonomisk og politisk geografi lett kunne føre 
til underutvikling av begge retninger. Jeg har derfor 
argumentert for at det å gi arbeid et tilstrekkelig 
stort rom i geografien, må det etableres en mer 
konsolidert politisk-økonomisk geografi.

RefeRanseR: 
Cox, K. 1998. Spaces of  dependence, spaces of  
engagement and the politics of  scale, or: looking 
for local politics. Political Geography, Vol. 17, No. 
1. 1-23.

Herod, A. 1997. From a geography of  labor 
to a labor geography: labor’s spatial fix and the 
geography of  capitalism. Antipode, Vol. 29, No. 1. 
1-21.

Massey, D. 1992. Politics and space/time. New 
Left Review, Vol. 196 (1992). 65-84.
Marx, K. 1844. Economic & Philosophic 
Manuscripts of  1844. Available at: https://
www.marxists.org/archive/marx/works/1844/
manuscripts/preface.htm

Offe, C. & H. Wiesenthal. 1980. Two Logics of  
Collective Action: Theoretical Notes on Social 
Class and Organizational Form. Political Power 
and Social Theory, Vol. 1, No. 1. 67–115.
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Den nylig pensjonerte historikeren Knut 
Kjeldstadli kom denne våren med en ny bok, 
Arbeid og klasse: Historiske perspektiver. 
Gjennom sitt virke som historiker, har Kjeldstadli 
forsket på norsk arbeiderbevegelse, innvandring og 
byhistorie. Mange studenter på Blindern kjenner 
ham også gjennom hans bidrag i diskusjoner om 
marxisme og sosialhistorie. I Arbeid og klasse 
diskuterer Kjeldstadli hvordan arbeidere i Norge 
har skapt samhold gjennom å tolke sin posisjon 
i arbeidsprosessen som en forutsetning for 
interessefellesskap. Denne klassebevisstheten blir 
imidlertid utfordret i dagens informasjons -og 
tjenestekapitalisme. Samfunnsgeografen møtte 
Kjeldstadli for å ta en prat med ham om hans siste 
bok.

Vi lever i en tid hvor Marx er på vei ut av pensumlistene 
og hvor klassebegrepet stadig sjeldnere diskuteres i 
relasjon til arbeid og eierskap over produksjonsmidlene. 
Hva leg ger du i begrepene arbeid og klasse i den nye 
boken din? Og hvordan er disse knyttet til hverandre?

- Marx sin grunndefinisjon av arbeid er at det er 
menneskets utveksling med naturen. Gjennom 
denne utvekslingen endrer mennesket naturen 
samtidig som det skaper seg selv, arbeidet er 
dermed helt grunnleggende for samfunnet. Når 
det gjelder klasse, handler det om at folk er plassert 
ulikt i den produksjonsprosessen som til enhver 
tid frembringer disse resultatene. Folk er plassert 
på en slik måte at vi ikke bare har felles interesser. 
Vi har også motstridende interesser hva gjelder 
disponeringen av overskudd og de kårene som 
produksjonen finner sted under. Det er klart at det 
også finnes andre elementer som en skal ta med i 
analyser av klasse, slik som for eksempel utdanning. 
Men dette oppfatter jeg som en supplering til den 
klassiske forståelsen av klasse.

Hvorfor er det viktig å publisere en bok om arbeid og 
klasse ut ifra dette perspektivet i dag?

- Fordi det er ekstremt mye skylapper i 
middelklasseforståelsen av verden. Man klarer 
ikke å se så mye annet enn sin egen umiddelbare 
situasjon. Det faktum at det fremdeles er industriell 
produksjon i produksjonsnettverkene som Norge 
inngår i, er ute av syn ettersom industrien i dag like 
gjerne kan ligge i Malaysia. Ettersom industrien 
ikke lenger ligger nede på havna, har vi et inntrykk 
av at den er borte.

Det eksisterer en form for klassebetinget fordom 
i middelklassebegrepet, i at industriarbeid og 

Arbeid og klasse. 
Et intervju med Knut Kjeldstadli
Av Yngve Solli Heiret, Masterstudent Samfunnsgeografi

Klassebegrepet er på vei til å spore av fra sin tilknytning til arbeidet og vi snakker stadig 
sjeldnere om arbeiderklassen som et politisk subjekt. Knut Kjeldstadli tar til orde for 
å bygge fellesskap og identitet på bakgrunn av ens posisjon i arbeidsprossessen.

Foto: Pax Forslag
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annen type kroppsarbeid ikke er så viktig. I 
informasjonskapitalismen som vi lever i i dag, er 
det symbolhåndtererne og informasjonsbærerne 
som fremstår som viktige. Dette passer godt med 
en sjølvforståelse og en ideologi om egenbetydning. 
Likevel er det flere og flere i disse sjiktene som 
erfarer at det ikke ble slik en hadde tenkt, en ser 
tilbake og innser at alle disse dagene, var det livet? 
Det er en spenning i denne middelklasseforståelsen, 
man hever seg over arbeiderklassen, samtidig som 
at problemene som angår arbeiderklassen faktisk 
gjelder en selv. Man er en del av lønsstakerklassen.

Arbeiderbevegelsen er grunnlagt på tanken om fellesskap og 
kollektive løsninger, skriver du. Dette fellesskapet defineres 
ut ifra et vi, arbeiderklassen, og et de, kapitaleierne. Dette 
fellesskapet var imidlertid ikke gitt, da arbeiderklassen var 
en heterogen gruppe mennesker med forskjellige bakgrunner, 
fag, nasjonalitet, kjønn og religion. Hvordan klarte 
arbeiderklassen i Norge å skape fellesskap på tross av 
forskjellene?

- Det ene er at det finnes likheter å ta utgangspunkt 
i, slik som usikkerhet i arbeidet som er notorisk 
for lange faser av kapitalismen. Det andre er en 
erkjennelse av at mulighetene for en individuell 
karrierevei er begrenset. Pionerene i fagbevegelsen 
innså at de ikke lenger kunne bli mester fordi 
bedriftene ble større og produksjonsmidlene 
dyrere. En typografsvenn forble svenn og kunne 
ikke lenger stige i gradene til å bli mester.

- Dette er de strukturelle forholdene, men de 
skapte ikke automatisk et samhold. Bevegelsen 
selv var viktig i å produsere dette samholdet. I 
Arbeiderbevegelsens historie  la Øyvind Bjørnson 
vekt på tre elementer som bevegelsen bygget 
på. Det ene er fortolkning, en kamp om å 
si hvordan denne verden henger sammen. 
Flere typer fortolkninger fantes, slik som den 
nasjonaldemokratiske venstrerørsla som sa at “vi” 
er nordmenn og “de” er utlendinger. Dette kom 
i kamp med arbeiderbevegelsens fortolkning som 
sa at “vi” er arbeidsfolk mot “de” i overklassen. 
I arbeiderbevegelsens gjennomslagsfase, fra 1880 
-og 90 årene, var den nasjonale fortolkningen sterk. 

Den klassebaserte, sosialistiske fortolkningen 
vant likevel frem. Den traff  folk og fortolket best 
hvordan verden hang sammen.

- Dertil kom politikk, en fant frem til krav knyttet 
til arbeidsforhold, arbeidstid og lignende. Krav 
knyttet til noe som var felles for alle arbeidere. Det 
siste elementet er felles praksis. Man trakk folk 
med i en felles praksis slik som 1. maitog. Hvis 
bevegelsen ble sterk nok, så ville den trekke folk 
med i denne typen virksomhet uten at de var veldig 
ideologiske.

Var det noen som ble utelatt fra dette fellesskapet?

- Ja. Kristne kunne bli utelatt. Kvinner ble ofte 
ekskludert på grunn av sitt kjønn. Kvinnelige 
trikkekonduktører ble kalt trikiner, som betyr 
innvolsormer. En ville ikke ha kvinner inn, da det 
ville rote til mannsforbundet. Folk kunne også bli 
ekskludert på grunn av alder i tider med mangel på 
arbeid. Bygdefolk som kom til byen ble anklaget 
for å ta arbeid fra folk. Det er eksempler på folk 
som kom utenfra, for eksempel svensker, som 
argumenterte på fagforeningsmøter på klingende 
svensk at det ikke skulle komme folk utenfra og ta 
arbeid fra “stadens pojker”.

I dagens postfordistiske samfunn har mange av de 
historiske forholdene som ga grobunn for den tradisjonelle 
arbeiderbevegelsen forsvunnet fra Norge. Resultatet har 
vært et mer fragmentert samfunn hvor individet, forskjell 
og identitet i større grad er blitt utgangspunktet for politisk 
organisering. I Arbeid og klasse hevder du at vi trenger 
en interessepolitikk og en ideologi som igjen baserer seg 
på motsetningen mellom arbeiderklassen og overklassen. 
Hvorfor det?

“Det eksisterer en 
form for klassebetinget 
fordom i 
middelklassebegrepet”
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- For det første fordi jeg mener at det er den 
avgjørende motsetningen. For det andre fordi 
det er et strategisk grep. Om man ikke klarer 
å identifisere den avgjørende motsetningen, 
vil andre fortolkninger bli dominerende. Det 
mest nærliggende i dag er “vi nordmenn”, “vi 
europeere” mot alle “de som kommer hit”. Når 
arbeiderbevegelsen sviktet i å artikulere “vi” og 
“de” i klassetermer, og ikke klarte å by på annet 
enn vag humanisme, la man feltet åpent for 
høyreradikale bevegelser.

Kan man tilskrive en del av fremveksten av høyreekstremisme 
og rasisme i det norske samfunnet i dag til en mangel på 
klassebevissthet?

- Ja, mangel på å føle seg som en del av noe å være 
stolt av. Som industriarbeider i Oslo på 50-tallet 
sto man i en god situasjon med forholdsvis 
sikkert arbeid, kamerater, ikke så dårlig betalt og 
sosialt samkvem. Det var en identifikasjon som 
“vi arbeidere” og “vi fagorganiserte”, kollektive 
identiteter knyttet til arbeid og klasse. Når vi ikke 
lenger har dette, og folk trenger noe å være stolt av, 
så er det mest nærliggende nasjonalitet. Dette ser en 
i Norge og flere europeiske land. Ved å identifisere 
seg som nordmann, plasserer en seg høyt i sitt eget 
univers, gir seg selv respekt og plasserer seg over 
andre.

Finnes det en uløselig motsetning mellom identitetspolitikk 
og klassepolitikk?

- Nei. Man må ha en identifikasjon med en 
klasse om man skal tenke klassebevissthet. Man 
må spørre seg hva “vi” er? Jo, vi er arbeidsfolk, 
sett i motsetning til pengefolk. Det å være 
mot identitetspolitikk forstått som kollektiv 
identitet, blir absurd. Når forskjellige varianter av 
identitetspolitikk har kunnet slå gjennom, slik som 
mindre grupper knyttet til seksualitet, er det delvis 
fordi de har tatt opp reelle spørsmål, men også 
fordi de store og mer vidtfavnende gruppene ikke 
har kunnet tilby noe i disse spørsmålene. På samme 
måten finner man på høyresiden i dag frustrerte og 

med rette dypt skuffede mennesker som forsøker å 
finne forklaringer på hvordan ting henger sammen 
og hvorfor verden er blitt som den er. Da blir “de”, 
utlendingene, en grei forklaring.

Hva må til for å skape enhet i dagens kapitalistiske 
samfunn?

- Det første er å erkjenne at situasjonen er 
kritisk. Den norske utviklingen er bare forsinket i 
forhold til hva som skjer i resten av Europa. Det 
andre er å tenke over hvordan vi kan bygge opp 
en allianse av grupper som er ulike, som i ett og 
alt ikke har identiske interesser, slik man klarte i 
1890-åra. Foruten den klassiske arbeiderklassen 
fra industrikapitalismens høyperiode, inkluderer 
dette de med høyere utdanning som vi ofte kaller 
middelklassen og prekariatet som er preget av 
usikkerhet i arbeidet, som i større grad består av 
kvinner og innvandrere. Å se at disse gruppene 
med sine forskjeller, faktisk har felles interesser, 
det oppfatter jeg som det store spørsmålet. Det 
tredje er å skape politikk som flytter maktforholdet 
mellom arbeid og kapital til arbeid, og som flytter 
maktforholdet mellom demokrati og marked til 
folkevalgte organer.

Arbeid og klasse: Historiske perspektiver fås kjøpt på 
Akademika på Blindern og i de fleste bokbutikker 
i byn. 
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En av tre på gangen!
Av Tina Andersen, bachelorstudent i samfunnsgeografi 

Sigrid Elise Høeg
Bachelorstudent

1. Hva legger du i ordet arbeidsgeografi? 
Jeg tenker på arbeidsmigrasjon, hvor folk bor og jobber, og generelt det romlige ved ar-

beidsmarkedet, hehe.

2. Er det en episode du kan komme på hvor du har blitt utnyttet av arbeidsgiver eller følt på urettferdighet? 
2018 og mitt arbeidsliv. Det er urettferdig å ikke få det man har rett på - for eksempel å ikke 

få søndagstillegg når man har krav på det. Jeg føler arbeidsgivere ofte vil tjene penger på 
sine ansatte og ikke har tillit til dem.

3. Har du vært organisert i arbeidslivet?
Ja, er medlem i fagforening.

4. Hvem tenker du på som interessante arbeidsgivere?
Ulike frivillige organisasjoner.  

5. Har du tenkt noe over hva du vil med utdanningen din? Tror du at du får jobb? 
Ja, tror jeg kommer til å få en jobb etter studiet.
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Historien om den fagforeningsdrevne 
grønne omstillinga i Odda
Av Tale Hammerø Ellingvåg, masterstudent Samfunnsgeografi

Tale Hammerø Ellingvåg ser på hvordan fagbevegelsen og 
industrisamfunnet brakte klimakamp til Odda allerede på 
1980-tallet. Hun mener vi må ta lærdom fra vår egen industrihistorie 
når vi når vi idag diskuterer grønn omstilling i Norge.
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Det var en gang en mellomstor bygd. 
Allerede på 1980-tallet gjennomførte det 

gamle industrisamfunnet Odda en såkalt grønn 
omstilling. Odda og nabobygda Tyssedal tenderte 
mot å være mono-industri-bygder, ved at de var 
svært økonomisk avhengige av få, store industrielle 
anlegg (Hayter 2017). Tre prosessindustrianlegg 
var hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet, to i 
Odda og ett i Tyssedal. Denne industrien var svært 
forurensende både gjennom utslipp til vann og 
luft. På et punkt var Sørfjorden som de industrielle 
anleggene ligger langs, verdens mest forurensede 
fjord, og forurensningen bekymret lokalsamfunnet 
i stadig større grad da «klesvasken og altanen ble 
kullsvart», «folk nådde ikke pensjonsalder» og 
fisken forsvant eller ble syk.

Lokale tillitsvalgte ved en av de tre 
hjørnesteinsbedriftene, Norzink eller “Zinken”, var 
blant de bekymrede. Disse tillitsvalgte var ildsjeler 
med en særlig interesse for natur og miljø, og var 
preget av endringen i diskursen i Norge på denne 
tiden, hvor natur og miljø for første gang hadde 
fått større plass i det offentlige ordskiftet. I tiårene 
fram til dette punktet hadde fagbevegelsen jobbet 
intensivt med, og fått gjennomslag for, bedret 
arbeidsmiljø og HMS. Som en naturlig forlengelse 
av arbeidet med å forbedre arbeidsplassens indre 
miljø ble det viktig for noen tillitsvalgte å forbedre 
«ytre miljø». Et av de viktigste forslagene fra 
fagforeninga og lokale interesser for å bedre det 
ytre miljøet var å lagre avfallet fra fabrikken i 
fjellhaller i stedet for å dumpe disse i fjorden.
 
InteResseMotsetnIngeR
Mange interessemotsetninger var i spill i Odda 
og Tyssedal på dette tidspunktet. En av de første 
motsetningene man møtte på var den klassiske 
motsetningen mellom ivaretakelse av natur og 
maksimering av profitt. Bedriftsledelsen på Norzink 
var negative til fjellhallene og argumenterte for at 
disse ville bli for dyre.

Den samme argumentasjonen møtte de lokale 
ildsjelene da de senere opprettet organisasjonen 
Aksjon Rein Fjord for å jobbe “utenfor systemet” 
og for å knytte til seg nye allierte, og foreslo 
mekanismer for å begrense forurensningen 
fra ilmenittsmelteverket i Tyssedal. Forskjellen 
var stor med tanke på hvordan den lokale 
fagforeninga forholdt seg til denne motstanden fra 
bedriftsledelsen. I Tyssedal var fagforeningsledelsen 
enige med bedriften, og fremførte selv påstander 
om at «miljøinnsats kan koste arbeidsplasser». På 
Zinken kjøpte ikke fagforeninga disse påstandene, 
men argumenterte heller for at det å være i forkant 
på miljø ville kunne gi bedriftsmessige fordeler 
også i framtiden, ettersom andre bedrifter ville 
måtte tilpasse seg strengere miljøkrav. Bedriften 
ville dermed kunne få pionerfordeler (first mover 
advantages) (Lieberman og Montgomery 1988).

Motsetningene i hvordan fagforeningene forholdt 

Foto: Atle Abelsen (CC BY-SA 3.0)
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seg til miljøtiltak på egen arbeidsplass speilet også 
innstillingen til miljøpolitikk i kommunestyret. 
Det styrende partiet, Arbeiderpartiet, motsatte seg 
de nye initiativene i lang tid, og Rød Valgallianse 
og Sosialistisk Venstreparti stilte seg positive. 
Fagforeningsledelsen i Tyssedal var aktive i 
Arbeiderpartiet, og fagforeningsledelsen på Zinken 
ble omtalt som «radikalere». Disse uenighetene 
kom også til syne i Samorganisasjonen i Odda og 
omegn (LO), og Samorganisasjonen lokalt kom 
ikke på banen som en aktør for fjellhaller før deler 
av ledelsen ble byttet ut med yngre og mer radikale 
krefter mot slutten av 1980-tallet.
 
aktøRskap
En viktig grunn til at den grønne omstillingen 
ved Norzink kunne bli en realitet var de lokale 
tillitsvalgtes aktørskap (agency). De tillitsvalgte på 
Zinken representerte arbeidstakere i forholdsvis 
privilegerte posisjoner (Coe og Jordhus-Lier 2010) 
ettersom arbeidsplassene deres var trygge og i 
hovedsak faste. Trusler om tapte arbeidsplasser 
som følge av økte miljøkostnader ble ikke oppfattet 
som en alvorlig trussel.

De miljøinteresserte tillitsvalgte hadde på eget 
initiativ skolert seg på konsekvensene av utslipp av 
tungmetaller, og de langsiktige konsekvensene av 
forskjellig deponeringsteknologi. På denne måten 
fant de også ut at zinkverk andre steder i Europa 
hadde større kostnader knyttet til avfallshåndtering 
enn det ville koste å etablere fjellhaller. De 
tillitsvalgte hadde også høy tillit hos de ansatte fordi 
arbeidet med å forbedre de indre HMS-forholdene 
allerede hadde gitt gode resultater.

En av forutsetningene for disse gjennomslagene 
var høy organisasjonsgrad som gav fagforeningen 
reell styrke og aktørskap. Trussel om streik og 
nedleggelse av arbeidet dersom ikke kravet om 
fjellhaller ble innfridd var et godt eksempel på 
at arbeiderne hadde stor grad av strukturelt 
aktørskap (Kiil og Knudsen 2016). Fagforeninga 
på Norzink brukte etablerte strukturer, som 
evnen til å forhandle med bedriftsledelsen og 
streikekapasiteten som i sin tid ble etablert i 

forbindelse med lønnsforhandlinger og forbedring 
av HMS, til sin fordel i kampen om fjellhaller. I 
Tyssedal ble de eksisterende strukturene i stor 
grad barrierer for utvikling og fungerte dermed 
som «lock-in»-mekanismer som gjorde nye ideer 
og retninger lite attraktive i bedriften (Coenen 
2015). Lock-in ble et problem både ved at bedrifts- 
og fagforeningsledelsen forsterket hverandres 
argumenter mot miljøtiltak, og dette gjorde at det 
også blant lokalbefolkningen dannet seg et bilde av 
miljøtiltak som en trussel mot arbeidsplasser. Den 
tette tilknytningen til de dominerende politiske 
kreftene i kommunen ble også en barriere når 
Arbeiderpartiet var så skeptiske til nye tiltak.

Tyssedølene hadde i mange år vært utsatt for det som 
av mange ble sett på som et «politisk eksperiment» 
der aluminiumsfabrikken ble nedlagt uten at noen 
klare alternative arbeidsplasser var etablert eller 
planlagt. Mange års harde politiske kamper om 
etablering av ny industri og lokalbefolkningens 
ønske om å beholde vannkrafta i bygda kulminerte 
til slutt i ilmenitt-verket. Man hadde da stått i en 
svært utrygg økonomisk situasjon i mange år, 
og ønsket ikke å risikere eget levebrød. I Tysso 
Elektrikerforenings jubileumsbok fra 1995 står 
det om opprettelsen av ilmenittverket og det 
de kaller «redningen av Tyssedal» gjennom en 

“Manglende trygghet 
og forutsigbarhet for 
arbeidsplasser var en 
viktig årsak til at den 
grønne omstillinga 
kom senere til 
Tyssedal enn til 
Zinken.”
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etterlengtet avgjørelse at det var «en avgjørende 
redningsaksjon, selv om den hadde ført med seg 
mye støv og drit. «Bedre med ilmenitt enn ille med 
alt» sa hele Tyssedal i kor, med et smil om munnen» 
(Tysso Elektrikerforening 1995:11).

et nytt kapItteL
En trygg og forutsigbar arbeidssituasjon på 
Zinken, samt høy organisasjonsgrad og tillit til de 
tillitsvalgte gjorde i neste instans at medlemmer og 
tillitsvalgte hadde overskudd til å ta tak i ytre miljø. 
I tillegg er det tydelig at god praksis for indre miljø 
gjorde at arbeidstakere og bedriften lettere tenkte 
en forlengelse av det indre miljøet ut i det ytre. 
Dermed ble arbeidet for et bedret ytre miljø en 
aktiv del av fagforeningas kjernevirksomhet.

Manglende trygghet og forutsigbarhet for 
arbeidsplasser var en viktig årsak til at den grønne 
omstillinga kom senere til Tyssedal enn til Zinken. 
En slik økonomisk usikkerhet for arbeidstakerne, 
samt mangel på ildsjeler til å drive kampen internt 
gjorde at overskuddet og kapasiteten ikke var til 
stede for å ta kampen for fjorden. Da fagforeninga 
heller ikke ønsket å prioritere kampen for «det ytre 
miljø», men heller hevdet at denne sto i veien for 
arbeidsplasser, ble det nærmest umulig å føre en 
kamp for fjorden i Tyssedal. Forutsetningene som 
gjorde kampen vellykket i Odda var ikke til stede 
enda. I dag er det Tizir som driver smelteverk i 
Tyssedal. Går alt som det skal denne gangen, kan 
Tyssedølene skrive industrihistorie. Målsetningen 
er nemlig å bytte fra kull som innsatsfaktor i 
produksjonen til hydrogen fra vann (Mathismoen 
2016). Igjen kan de vanvittige kreftene i vannet bli 
sentralt i et nytt kapittel i fortellingen om Tyssedal, 

og denne gangen kan bygda bli en viktig del av den 
grønne omstillinga i tungindustrien.
Empiri basert på intervjuer med fagorganiserte 
og undersøkelser av dokumenter og vedtak fra 
fagbevegelsen i Odda og Tyssedal.
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“Går alt som det skal 
denne gangen, kan 
Tyssedølene skrive 
industrihistorie.”
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To av tre på gangen!
Av Tina Andersen, bachelorstudent i samfunnsgeografi 

Sara Andersen Vågenes
Bachelorstudent

1. Hva legger du i ordet arbeidsgeografi? 
Ulikheten i hvordan arbeidslivet blir oppfattet, fordeling av trygge og meningsfulle jobber, 

og rettigheter i arbeidslivet.

2. Er det en episode du kan komme på hvor du har blitt utnyttet av arbeidsgiver eller følt på urettferdighet? 
Ja, har opplevd urettferdighet i arbeidslivet. Har jobbet fulltid på deltidskontrakt, og for 

eksempel blitt innkalt til skift på ekstremt kort varsel utover min arbeidskontrakt.

3. Har du vært organisert i arbeidslivet?
Har blitt medlem av fagforening. Har vært med på å starte klubb på tidligere arbeidsplass, 

som ble skikkelig bra og har fått til endringer.

4. Hvem tenker du på som interessante arbeidsgivere?
Utviklingsorganisasjoner og miljøorganisasjoner hovedsakelig.

5. Har du tenkt noe over hva du vil med utdanningen din? Tror du at du får jobb? 
Håpet er lysegrønt da! Satser på jobb.
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Klimapolitikk og arbeidsliv hånd i 
hånd?
Av Frida Hambro Angell, Masterstudent Samfunnsgeografi

Foto: Christopher Michel



samfunnsgeografen

20

Selv om flertallet av delegatene på LO-
kongressen i mai 2017 tilhørte forbund som vil 

verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) mot 
oljeboring, vedtok kongressen et kompromiss om 
å støtte en konsekvensutredning. Det er kanskje 
slike kongressvedtak som gjør at LO av noen 
ses på som en bremsekloss i kampen mot farlige 
klimagassutslipp, særlig den delen av det politiske 
Norge som mener norsk petroleumsindustri 
er en del av det globale klimaproblemet. 
Kongressvedtaket, og hele LOs klimapolitiske 
utfordringer, kommer av at de stilles ovenfor en 
avveining mellom klimahensyn og sysselsetting. 
Det er mange og lange prosesser som fører frem til 
det utfallet vi så på kongressen.
 
kLIMapoLItIkk og aRbeIdsLIvet
Som samfunnsgeografer er vi opptatt av hva 
som styrer  samfunnsutviklingen. Vi søker 
svar på hvordan mennesker opplever verden 
i den konteksten de er i, hva som skjer når den 
konteksten endrer seg, og hvordan vi som samfunn 
kan ivareta mange ulike hensyn på en og samme 
tid. Jeg tror det er derfor vi samfunnsgeografer 
er opptatt av og interessert i klimaendringer og 
klimapolitikk. Klimaendringer og tiltak for å 
redusere klimagassutslipp fordrer politikk som 
påvirker samfunnet på alle felter. Arbeidslivet er ett 
av dem.
 
I 2011 utga Räthzel og Uzzell artikkelen Trade 
unions and climate change: the jobs versus environment 
dilemma. Tittelen på denne artikkelen ber oss 
gjøre en vurdering av hva som er viktigst – klima 
eller arbeidsplasser? Skal vi føre en politikk som 
tar hensyn til det beste for klodens klima på 
bekostning av mange tusen enkeltmenneskers 
arbeidssituasjon? Hva slags samfunn skaper vi 
da? Selvfølgelig vil vi svare ja takk begge deler – 
både trygge arbeidsplasser og et bærekraftig klima. 
En klimapolitikk som ikke tar høyde for sosiale 
forhold, vil ikke skape bærekraftige samfunn. De 
siste hundre årene har fagforeninger og arbeidere 
i Norge kjempet beinharde kamper for at vi skal 
ha de rettighetene vi har i arbeidslivet i dag. Den 
nordiske arbeidslivsmodellen er unik i verden, og 

legger grunnlaget for sosial stabilitet og mobilitet, 
likere muligheter og trygghet. Disse rettighetene 
skal ikke tas for gitt, og krever kontinuerlig kamp 
for å ivaretas.
 
I Norge er denne problemstillingen spesielt prekær 
ettersom en vesentlig del av norsk økonomi er 
basert på eksport av petroleumsprodukter som i 
seg selv er klimaskadelig. Mange tusen arbeidsfolk 
er direkte eller indirekte avhengig av denne 
produksjonen. Klimapolitikk vil av nødvendighet 
omfatte oljepolitikk, det gjelder for alle forbund. 
De forbundene som er kritiske til videre oljeleting 
med hensyn til klima legger til grunn at utslipp fra 
forbruk er farlig, og at olje derfor har begrenset 
fremtid. De forbundene som ønsker videre 
utvikling av olje- og gassindustrien sin klimapolitikk 
bygger på at norsk olje og gass slipper ut mindre 
CO2 ved produksjon enn eksempelvis utvinning 
fra tjæresand. Vi kan ikke skille oljepolitikk og 
klimapolitikk fra hverandre.
 

kLIMapoLItIkk og Lo
For å forstå kongressvedtaket og hvorfor LO 
vedtok videre oljeboring og konsekvensutredning 
av LoVeSe må vi forstå LO og forbundenes 
tilnærminger til problemstillingen. LO som 
organisasjon organiserer 26 ulike fagforbund, som 
til sammen organiserer i de fleste sektorer i hele 
landet. Ettersom forbundene stort sett er delt opp 
etter sektorer, og klimapolitikk vil påvirke ulike 
sektorer på ulike måter, er resultatet svært ulik 
klimapolitikk fra de ulike forbundene.
 

“Selvfølgelig vil vi 
svare ja takk begge 
deler –
både trygge 
arbeidsplasser og et 
bærekraftig klima.”
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EL og IT Forbundet organiserer elektrikere, 
elektroingeniører og andre som jobber med EL-
installasjon, i tillegg til IT-folk. Deres medlemmer 
vil kunne få flere arbeidsplasser dersom det 
føres en politikk for å redusere hastigheten på 
petroleumsutvinning og investerer i utvikling av 
fornybare energikilder. Industri Energi på sin 
side organiserer store deler av oljearbeiderne i 
Norge. Klimapolitikk for å redusere hastigheten 
på norsk sokkel vil, uten andre politiske 
virkemidler, resultere i at deres arbeidsplasser 
forsvinner. Disse to forbundenes klimapolitikk og 
klimapolitiske forståelse er også svært ulik. Der 
Industri Energis politikk går på klimatiltak som 
markedsmekanismer, eksempelvis kvotehandel, og 
teknologiutvikling som karbonfangst og lagring, er 
EL og IT-forbundet mer gira på småkraftverk og 
redusert utvinningshastighet.
 
Forbundene utleder sin klimapolitikk etter 
hva de oppfatter er medlemmenes interesser 
i klimapolitikken. Medlemmenes interesser 
knyttes videre til sektorinteresser, som vil si at de 
økonomiske interessene i sektoren er en del av 
hva som ligger til grunn når forbundene utvikler 
klimapolitikk. Fra et marxistisk perspektiv kan vi 
oppfatte dette som å føye seg etter kapitalistiske 
behov. Slik politikk opprettholder og viderefører de 

eksisterende økonomiske strukturene i samfunnet. 
Samtidig er politikken i tråd med ivaretakelse av 
sosiale hensyn overfor de medlemmene forbundene 
har. Medlemmene lever av den sektoren de tilhører, 
og for mange kreves det omskolering å bytte 
sektor. Det gjør dem sosioøkonomisk avhengige 
av den tilknytningen de har til arbeidslivet. En av 
forbundenes viktigste oppgave er å kjempe for sine 
medlemmers interesser.
 

Så hva da  med  forbund som organiserer i 
eksempelvis offentlig sektor, som NTL og 
Fagforbundet, hva er deres medlemmers interesser 
i klimapolitikk? Deres medlemmers arbeidsmarked 

“Vi kan ikke gå ut fra 
at grønne kapitalister 
er snille kapitalister 
som uten videre 
gir arbeidere sin 
rettmessige del av 
kaka.”
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vil ikke påvirkes direkte av klimapolitikk eller 
oljepolitikk. Likevel er disse forbundene blant 
de som mest aktive i debatten for å fase ut 
petroleumssektoren. Fagbevegelsen er, og har alltid 
vært, en politisk aktør i samfunnet, og kjempet for 
mer enn det som angår arbeidsmarkedspolitikk. 
Forbundene har også interesser i samfunnets 
generelle politiske utvikling. For de sistnevnte 
forbundene er deres klimapolitiske interesser 
utledet av en generell samfunnsinteresse som 
bygger på ideer om global solidaritet. Problemet 
er at dette oppleves som å gå på bekostning av 
arbeidere i andre sektorer. For selv om det er snakk 
om utfasing, vil tusenvis av arbeidere miste jobben. 
Det gjelder ikke bare for de som jobber offshore, 
men også for de mange tusen som produserer og 
leverer varer og tjenester til denne næringen.
 
Alle forbundene oppfatter klima som en 
samfunnspolitisk anliggende, men for noen 
ligger det tettere på eget arbeidsmarked i tillegg. 
Debatten rundt oljepolitikk og klimapolitikk i 
LO kompliseres av dette faktum, for selv om det 
ikke er atskilte politikkområder, er oljepolitikk et 
arbeidsmarkedsspørsmål for noen men ikke for 
andre. Resultatet på LO kongressen er et uttrykk 
for en lang og uformell tradisjon innad i LO-
familien om at den gruppen som rammes av en type 
politikk, skal tas hensyn til i utvikling av politikk 
– sakseierskapsprinsippet. Dette gir forbundene 
tilknyttet oljesektoren et handlingsrom for å utøve 
aktørskap og få sine interesser gjennom, selv om 
de er i numerisk mindretall. Dette handler om 
intern solidaritet, stå skulder til skulder med sine 
kamerater og ta hensyn til de som er mest berørt.
 
Slik jeg ser det finnes det ingen lette svar på 
dilemmaet mellom sysselsetting og klimahensyn. 
Det vi vet er at Norge, og andre land, er nødt 
til å kutte utslipp – og det på relativt kort tid. 
Kanskje det globale oljemarkedet tar valget for 
oss, eller kanskje vi bestemmer oss for å redusere 
på egenhånd. Uansett, er vi nødt til å ikke miste 
fokus på arbeideren og de lenge opparbeida lønns- 
og arbeidsvilkårene vi har i Norge i dag. Faste og 
trygge arbeidsplasser må være normen. Vi kan ikke 

gå ut fra at grønne kapitalister er snille kapitalister 
som uten videre gir arbeidere sin rettmessige 
del av kaka. Ett eksempel på det motsatte, er da 
Fjellstrand verft ikke ønsket å benytte seg av egne 
ansatte som for tiden var permittert da de skulle 
bygge el-ferger. De ville heller leie inn billig, 
midlertidig arbeidskraft.
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Om du tar et kjapt nettsøk på «pensjon» er 
beskjeden internett gir deg ganske klar: Det 

handler om sparing, banker og forsikringsordninger, 
og det er om å gjøre å spare mest mulig. Denne 
artikkelen har en annen innfallsvinkel. Vi skal se 
på pensjon som en kostnad – for arbeidskjøperne.
Men hva er det som gjør norsk arbeidskraft så dyr? 
Noen vil kanskje si det høye prisnivået i Norge, 
men prisnivået i Norge er en konsekvens av at 
både tjenester og varer som produseres i Norge 
blir produsert av dyr arbeidskraft. Dette bringer 
oss tilbake til arbeidskrafta og hva den koster. 
Nå kan det selvsagt virke litt fremmedgjørende at 
jeg omtaler folk som bor og jobber i Norge som 
arbeidskraft og ikke som personer, mennesker eller 
individer, men det er min helt bevisste hensikt. 
For meg i denne sammenhengen, akkurat som 
for Color Line, er det av null interesse om denne 
arbeidskrafta liker saftis eller softis, om de har barn 
eller barnebarn og om de liker tur i skog og mark. 
Det jeg trenger å vite er hva denne arbeidskrafta 
koster – og hvorfor. Og du har vel ikke glemt at 
dette egentlig handler om pensjon? Det kommer 
det også.

Hvis vi tar en tidsreise tilbake til 1850, så hadde vi 
langt billigere arbeidskraft i Norge enn nå. Prisen 
på arbeidskraft i industrien ga ikke arbeideren og 
arbeiderens familie mer enn nok til å overleve til 
neste uke. Det var regna inn at barn ikke bare var 
en utgift, men at de også var en inntektskilde for 
familien. Muligheten til «å legge seg opp penger» på 
en industriarbeiderlønn var knapp, her var det ikke 
akkurat rom for pensjonssparing i risikofond. Folk 
jobba så lenge de overhode kunne, for den dagen 
du ikke lenger kunne jobbe, så var det også slutt på 
inntekten, og da var du avhengig av at andre kunne 
ta vare på deg. Tilgangen på arbeidskraft var god, 
så arbeidskjøperne trengte i liten grad å bekymre 
seg for at de brukte opp ressursene. Tilstrømminga 
fra landsbygda til byene så ut til å være nærmest 
uendelig.

aRbeIdeRbevegeLsens fReMvekst
På slutten av 1800-tallet begynte norske arbeidere 
å organisere seg, og i 1889 kom den første 

streiken. Fyrstikkpakkerskene på Helsfyr i Oslo la 
ned arbeidet i protest mot luselønn og livsfarlige 
arbeidsforhold. I tiårene som fulgte kom det flere 
streiker, arbeiderbevegelsen vokste og arbeidskrafta 
begynte å hevde sin rett som mennesker. 
Arbeidskjøperne måtte vike igjen og igjen, og nye 
rettigheter kom på plass. Første landsomfattende 
tariffavtale kom i 1907, først lov om syketrygd 
kom i 1909, 8-timers arbeidsdag og en ukes ferie 
ble vedtatt av Stortinget i 1919. 

Et viktig kampområde var å redusere hvor stor 
andel av livet man var å anse som arbeidskraft. I 
1875 arbeidet mer enn 3000 barn mellom 10 og 
15 år i norsk industri. Barnearbeid ble etter hvert 
forbudt, og dette begrenset kraftig hvor tidlig man 
ble arbeidskraft. I 1936 kom den første loven om 
alderstrygd, og det ble klart at det også skulle være 
en periode på slutten av livet hvor man ikke skulle 
være avhengig av å være arbeidskraft. Folk skulle 
ikke lenger trenge å jobbe til de stupte. 

Lov om folketrygd kom i 1967 og fastsatte 
pensjonsalderen for arbeidskrafta til 70 år. Lov 
om folketrygd fastslo også at den største delen av 
alderspensjonen til arbeidskrafta skulle betales av 
fellesskapet. For at fellesskapet skulle kunne bære 
denne utgiften tok de inn skatt fra arbeidskrafta og 
arbeidsgiveravgift fra arbeidskjøperne.

kaMpen oM pRIsen på aRbeIdskRafta
I dag dekker kostnaden på arbeidskraft i Norge langt 
mer enn mat og tak over hodet for arbeidskrafta. 
Arbeidskjøperne må betale for at arbeidskrafta skal 
kunne skatte sånn at bl.a. skole og helsetjenester er 
gratis, de må også betale for arbeidskraftas sykdom, 

Pensjon – en del av prisen på 
arbeidskrafta
Jorunn Folkvord er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet med stort engasjement for pensjon

“Vi ser stadig 
vekk hvordan 
arbeidskjøperne vil 
unngå å betale det 
arbeidskrafta koster.”
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ferie og alderdom. Arbeidskrafta har gjennom over 
100 år krevd sin rett til et anstendig liv, og dét gjør 
at arbeidskrafta i Norge er dyr.

Vi ser stadig vekk hvordan arbeidskjøperne vil 
unngå å betale det arbeidskrafta koster. Sosial 
dumping er begrepet som brukes når man skal 
vise hvordan spesielt utenlandsk og ofte innleid 
arbeidskraft får langt dårligere vilkår i Norge enn 
hva norske avtaler tilsier. En annen måte å kutte 
prisen på arbeidskrafta er ved å ikke betale for 
alderdommen til arbeidskrafta, med andre ord at 
arbeidskjøper ikke betaler sin del av pensjonen. 
Arbeidsgiveravgift er vanskelig å komme unna 

uten å bli lovbryter, så arbeidskjøperne bidrar med 
en liten skjerv til folketrygden, men kan de unngå 
tjenestepensjon, så gjør de det. 

Mange arbeidskjøpere i Norge kjemper nå mot at 
arbeidskraft i privat sektor skal få pensjon fra første 
krone og for første arbeidsår, ettersom det vil  heve 
prisen på en stor del av arbeidskrafta. I dag krever 
loven at arbeidskjøperne først skal betale pensjon 
når arbeidskraft har tjent mer enn 1 G (ca. 100 000 
kr) og arbeidskrafta må dessuten ha fylt 20 år og må 
ha vært ansatt i minst 12 måneder sammenhengende 
for å få med seg pensjonsoppsparinga videre. Med 

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
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andre ord har arbeidskjøpere en god grunn til å 
holde seg med mange midlertidig ansatte, for da 
slipper de å betale det arbeidskrafta koster.

hveM skaL betaLe foR aRbeIdskRaftas 
aLdeRdoM?
En viktig grunn til at kampen for tjenestepensjon 
i privat sektor har blitt så viktig de siste årene er 
pensjonsreformen som ble vedtatt av Stortinget 
i 2005 og som har endret hele fundamentet 
for alderspensjon fra Folketrygden. De nye 
alderspensjonene innføres gradvis og treffer for 
fullt kullet som er født i 1963. Konsekvensene 
er dramatiske. En arbeider som jobbet i 40 år 
kunne regne med å få rundt 54 % av lønna si i 
alderspensjon fra Folketrygden. 40 år tilsvarte full 
opptjening. Klarte du 40 år i arbeid hadde du full 
pott. Etter pensjonsreformen kan en  lærer eller 
pleiemedarbeider, som er født i 1963 og jobber i 
40 år ende med et sted mellom 35 % og 45 % av 
lønna i alderspensjon. En elektriker født i 1990, 
som er utslitt ved 62 års alder kan ende med en 
alderspensjon ned mot 30 % av lønna. Uten en 
solid tjenestepensjon blir det lite å leve av for 
framtidas pensjonerte arbeidskraft i Norge.

Det paradoksale er at det er fellesskapet, 
Folketrygden, som ikke lenger tar sin del av 
utgiftene for å betale for arbeidskraftas alderdom. 
Stortinget sa gjennom pensjonsreformen at ”vi – 
folk i Norge i fellesskap” ikke lenger har råd til dette 
fellesgodet. Arbeidskjøperne er ikke interesserte i å 
ta regninga, for de synes arbeidskrafta allerede er 
for dyr. Dermed blir hver enkelt av oss sittende 
med oppgaven å betale for egen alderdom eller å 
jobbe til vi stuper. 

Vi beveger oss i retning av 1800-tallet når det 
gjelder hvem som har ansvaret for arbeidskraftas 
alderdom. Pensjonsreformen bidrar til at den 
andelen av livet vi er arbeidskraft øker. Tidligere 
har utviklinga gått den andre veien - målet har vært 
å senke pensjonsalderen, ikke heve den. Vi har også 
egne uføreordninger for de som opplever at helsa 
svikter og i tillegg har svært mange arbeidstakere i 
Norge hatt tariffavtaler som har gjort det mulig å 

gå av tidligere hvis kroppen sier stopp. Vi har hatt 
gode ordninger for å ivareta menneskene som ikke 
lenger har arbeidskraft å selge. Nå går det motsatt 
vei.  

Mekanismene i den nye folketrygden er sånn at 
de i stor grad presser oss til å være arbeidskraft 
lengst mulig. Det hjelper lite at loven sier at 
pensjonsalderen er 67 år, når systemet gir 
økonomisk straff  til dem som ikke jobber lenger 
enn det. Mekanismene er også sånn at de ikke tar 
hensyn til om arbeidskrafta er brukt opp eller slitt 
ut gjennom mange år i belastende jobber. Den som 
må gi seg før 67 år får dramatisk lavere pensjon enn 
tidligere, og det hjelper ikke om de har jobbet over 
40 år før kroppen var brukt opp.
Hvis arbeidskrafta i Norge skal få en alderdom i 
anstendighet må vi faktisk kjempe for det igjen. Vi 
må stå på, kreve og mobilisere for kravet om at 
arbeidskjøperne skal betale inn nok til fellesskapet 
til å sikre alles alderdom.

“Vi beveger oss i 
retning av 1800-tallet 
når det gjelder hvem 
som har ansvaret 
for arbeidskraftas 
alderdom. 
Pensjonsreformen 
bidrar til at den 
andelen av livet vi er 
arbeidskraft øker”
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On the 8th August 2018, 2000 migrants marched 
from the Gran Ghetto of  San Severo to the 

Foggia Prefecture: a 17 km walk under the scorching 
Italian summer sun, chanting “Schiavi mai!” (never 
slaves!) along the roads lining the fields of  the 
second most extended agricultural area in Italy. 
The Berretti Rossi (red hats) demonstration and 
the concomitant labourers strike was called by the 
USB trade union, in response to the 16 tragic car 
accidents deaths that had occurred in the previous 
two weeks alone. Led by trade unionist Aboubakar 
Soumahoro, a figure recently arisen to the public’s 
attention as the fearless voice of  the migrant 
labourers in the country, the strike was organised 
to demand respect, dignity, protection and rights. 
It was a toxic concoction of  criminalisation of  
migrants, lack of  rights and political authorities’ 
unwillingness to act that was the root cause of  the 
past summer’s deaths. 

The caporalato (“gangmaster system”, in English) 
is a criminal practice that has been plaguing Italy 
for many decades, but it intensified in the 1970s, 
when it was criminalised for the first time. Its 
intensification came at the time when policies aimed 
at deregulating and liberalising the agricultural 
sector were adopted at national and European 
level. Agriculture is the sector mainly affected by 
it, but caporalato is a practice also present in other 
industries, such as construction.The system hinges 
on the role of  labour intermediaries (caporali) who 
provide landowners with labourers (braccianti) on a 
daily basis. The phenomenon has been witnessed 
and denounced in all the 20 Italian regions, but it 
is particularly rooted in the agricultural districts 
of  the Southern regions. Having to live in the 
proximity of  the fields and often illegally residing 
in the country, migrants have to resort to live in 
temporary accommodation, shacks, abandoned 
country farms, houses and factories, with NGOs, 
such as Medici Senza Frontiere (2007) denouncing the 
situation as disastrous, inhumane, and comparable 
to a humanitarian crisis. The FLAI-CGIL trade 
union estimates that 400,000 agricultural labourers 
are victims of  caporalato, 80% of  whom are 
migrants: working under this system means that an 

average working-day consists of  10-14 hours, paid 
25-30€ a day, to which one must detract the “taxes” 
retained by the caporali, and the sums withheld to 
cover the costs of  travel to and from the fields, 
food, bottled water and renting of  a bed – if  these 
“services” are provided at all. Estimates suggest 
that 62% of  labourers are not covered by social 
security, 64% do not have access to clean water, 
and 72% contract serious illnesses while in Italy 
(Omizzolo, 2016).

Modern caporalato is intrinsic to the Southern Italian 
regions, as the relationship of  interdependence with 
illegal activities, organised crime, local mafias and 
the agricultural sector is inextricable. The caporali 
often subject the labourers to criminal, coercive 
and violent acts, if  not enslavement, maintaining 

Blood red tomatoes, blood red 
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Av Davide Bertelli, Masterstudent Samfunnsgeografi

Alle bilder: AGF



27

ARBEID

the control over their labourer networks, mediating 
the demand-supply chain and contracting the 
wages directly with the landowners. In a climate 
of  widespread acceptance of  illegality in which 
local political authorities have generally limited 
possibility, or will, to enforce the anti-caporalato 
legislations, the caporali are increasingly considered 
necessary brokers in this environment. An element 
complicating this issue is that academic and 
journalistic research are limited due to the danger 
posed by the environment’s proximity to the 
criminality: the sociologist Marco Omizzolo has 
repeatedly suffered from threats and intimidations 
by the mafia controlling the agricultural sector in 
the Latina province, and, as of  2018, he has been 
put under police protection. 

How are the migrants working in the Italian 
countryside, affected by the caporalato? And how do 
they confront the system? Since the 1980s Italy has 
become a country of  arrival, reversing a decades-
long trend that witnessed the departure of  millions 
of  Italians. Beginning with Northern Africans 
and Middle-Eastern immigrants in the 1980s, 
followed by Sub-Saharan Africans escaping the 
1990s humanitarian crises, and Eastern Europeans 
escaping the depressed ex-communist states 
and the wars in the Balkans, immigrants started 
substituting Italians as labourers in the fields: 
in 2015 official figures say that in Southern Italy 
(including Sicily and Sardinia) there are 110,000 

migrants labourers, 16% of  the total regional 
workforce (Perrotta, 2015). Trade unions estimate 
however that there could be at least twice as many, 
who are in the country illegally. They constitute the 
most vulnerable class, as their “clandestine” status, 
or their expired residency permits force them to 
work without documents, job contracts and no 
protection from law enforcement and authorities: 
in fact, reporting to the police the abuses that these 
people face means de facto outing oneself  to the 
authorities, running the highly likely risk of  being 
arrested, detained and expelled from Italy. Migrants 
have devised opportunities and ways to leverage 
some power, which, far from the possibility of  
being hailed as examples of  structured and diffuse 
workers’ struggle, must be anyway accounted for 
as a set of  diverse and multiple ways to redress the 
power imbalance in the workers’ favour. 

“... reporting to the 
police the abuses 
that these people 
face means de facto 
outing oneself  to the 
authorities ...”
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The ability of  workers to reshape the mode of  
production in this context is constrained by a 
number of  factors which, with reference to Lund-
Thomsen’s work on labour agency (2013), can 
be categorised as “vertical” and “horizontal”. 
Highlighting the institutional role in defining 
the labour- capital relation, the argument is that 
labourers’ agency is limited vertically by lower 
prices and the “instability of  availability” (i.e. 
labourers’ supply is higher than demand, meaning 
that work is not guaranteed nor provided daily, and 
striking migrants can be easily substituted by other 
labourers). Additionally, the braccianti have little to 
no power to influence consumer behaviour at the 
top of  the consumer chain, given the murky and 
extremely layered nature of  the agricultural mode 
of  production. Horizontal limitations point at 
the socio-political context governing the regions 
where caporalato is rooted: labourers are often 
segregated in ghettoes along racial and ethnic-
national lines, geographically distant from each 
other and from the Italian populace, impeding the 
formation of  a unified labour movement. This 
problem is accentuated by migration flows that 
are regulated restrictively and punitively by the 
Italian immigration laws, adding a further layer 
of  difficulty. Interestingly, non-Italian caporali 
have increasingly become more prominent in the 
sector, reflecting a specific trend of  indebtedness: 
the labourers contract debts remotely with the 
intermediaries to cover for emigration expenses 
while still in their homeland. The intermediaries 
are in fact already present in Italy, meaning that 
the ensuing strict debtor-creditor bond has a 
particularly strong effect on what kind of  agency 
the braccianti can enforce.

Labour agency is usefully defined by Coe and 
Jordhus-Lier (2011: 213) as the “potential of  workers 
to create their own organisations and hamper, or in some 
cases, overturn the demands of  capital through their actions”. 
However heterogeneous and diverse, acts of  
labour agency can be categorised into three types, 
as originally theorised by Katz (2004): resilience, 
reworking and resistance. In the case of  caporalato, 
studies have shown how labourers tend to behave 

differently depending on the migrant status, but 
one can argue that most of  the agency acts take 
the form of  resilience and reworking. For example, 
EU citizens have been shown to exercise agency by 
utilising the highly mobile status enabled by their 
communitarian status: EU migrants are less likely 
to organise collectively to demand better wages 
and working conditions, preferring instead to travel 
to other regions in pursuit of  better conditions. 
Oppositely, non-EU migrants are heavily tied to 
the territory they find themselves in, opening the 
door for more coherent forms of  action. 

Invisible acts of  agency are found in those contexts 
where there is inability to challenge the capitalist 
mode of  production: small acts of  sabotage or 
individual bargaining with the landowners, hence 
bypassing the exploitative intermediaries, are not 
so infrequent. Visible acts of  agency (e.g. the big 
strikes of  Nardò (2011), Latina (2016), Foggia 
(2018)) have the potential to draw the attention of  
policy-makers, public opinion, trade unions and 
NGOs, with some of  those demonstrations having 
enabled the adoption of  stronger criminalising 
policies (both at regional and national level) 
and better working conditions for the braccianti. 
However, most of  the acts are short-lived and, 
due to the many constraints, too weak to openly 
challenge the the system in a resistive fashion. 
Exemplary in this sense are the 2010 Rosarno 
riots, sparked by the continuous vexations and 

“Within the wider 
approach of  labour 
agency, the labourers’ 
small acts of  resilience 
and reworking must 
not be dismissed or 
underestimated”
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violence carried out by Italians at the expense of  
the migrant labourers in the province characterised 
by the most intense penetration of  criminality in 
Italy (i.e. Reggio Calabria): the riots were brought 
to a halt by the intervention of  the armed forces 
and hundreds of  labourers were detained and 
expelled, with no significant change in the local 
socio-political and economic context. Within the 
wider approach of  labour agency, the labourers’ 
small acts of  resilience and reworking must not 
be dismissed or underestimated: they should 
be recognised for their ability to have potential 
consequences for more transformative practices 
of  resistance that, however, have yet to take shape. 

On 2nd June 2018 Matteo Salvini, the Lega leader, 
elected in the Rosarno constituency in March, was 
sworn in as Interior Minister, denouncing that “The 
good days for illegal immigrants are finally over”: 
that same night a Malian trade unionist, Soumaila 
Sacko, was shot dead in the Rosarno countryside.
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Som denne utgaven av Samfunnsgeografen viser 
er temaet arbeid teoretisk interessant og en 

viktig del av fagdisiplinen. I tillegg er det praktisk 
relevant for oss samfunnsgeografer, nettopp 
siden vi alle på et tidspunkt skal ut i arbeidslivet. 
Samfunnsgeografen har derfor møtt Jarle Gunnes, 
som nå jobber som arealplanlegger i Nesodden 
kommune, for å få et innblikk i hvordan arbeidslivet 
kan se ut for oss samfunnsgeografer.

Det første vi lurer på er hva en jobb som arealplanlegger 
innebærer?
 
- Mesteparten går ut på at en utbygger sender inn 
et initiativ til å bygge noe, og så sjekker vi som 
saksbehandlere opp dette i forhold til gjeldende 
lover og strategier. Vi blir en slags veileder og 
kontrollør av utbyggerne.
 
- Hvis man tenker på hva som er relevant i forhold 
til faget, treffer man mye bedre jo lenger opp i 

planhierarkiet du kommer. Overordnede planer, 
som kommuneplanen, er ganske relevant, men jo 
lenger ned mot detaljreguleringen du kommer jo 
mer teknisk blir det.
 
Da vi møttes sa du at du hadde hatt en hektisk dag, 
hvordan er en vanlig arbeidsdag?
 
- Det varierer, men når du kommer på jobb er du 
alltid litt spent på hvor mange mailer du har fått 
siden forrige arbeidsdag. Også er jeg overrasket 
over hvor mye møter det er! I løpet av en dag kan 
man ha utrolig mange møter der det ikke skjer så 
mye. Vi har også møter med eksterne, da er det litt 
mer forberedelser involvert, fordi utbyggere kan 
være litt forskjellige.
 
MaktkaMp og foRtettIng på nesodden
Kan utbyggere være vanskelig å ha med å gjøre?
 
- Ja, og da er det vår oppgave å se til at de faktisk 
følger lover, i tillegg til overordnede og lokale 
føringer. Det er et ultimatum. Det er litt som en 
kamp mellom to forskjellige aktører, egentlig. 
Noen vil kanskje hevde at utbyggere satser mer på 
miljø enn før, men i bunn og grunn handler det 
om penger.
 
- Vi har for eksempel en regional plan som sier 
at vi skal fortette rundt knutepunkt og sentrum. 
Åtti prosent av all utbygging skal foregå rundt 
Nesoddtangen. Markedet på Nesodden er som 
regel familier, og da vil jo utbyggerne bygge 
eneboliger og rekkehus, som er noe vi ikke lenger 
ønsker.
 
- Altså, jeg håper jo at folk og samfunnet er litt i 
endring! Men det er vår plikt å prøve å få utbyggerne 
til å forstå at man må gå i en annen retning nå. Det 
er alltid litt kamper, rett og slett.
 
fRa studenttILvæReLse tIL aRbeIdsLIv
For studenter er det alltid interessant å høre om overgangen 
fra studenttilværelsen til arbeidslivet. Hvordan er det å 
ikke kunne drikke kaffe og lese avis til kl. 10 hver morgen 
lenger?

Samfunnsgeograf  i arbeid
Et intervju med en arealplanlegger i Nesodden kommune
Av Siri Myrold Osnes, masterstudent samfunnsgeografi
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 - For min del så strukturerte jeg tiden min og ”dro 
på jobb” under masterskrivingen, så det var ikke 
det største problemet. Det var vanskeligere å måtte 
sette seg inn i arbeidsoppgavene og forstå hvordan 
man skulle bruke faget. I tillegg jobber du med 
folk som er i alle aldre, tilhører alle livsfaser og har 
andre politiske syn. På samfunnsgeografi finner du 
jo nesten bare folk som er enige med deg!
 

I løpet av årene på lesesalen på Blindern jobber man mye 
med begreper som rom, sted og skala. Føler du at du bruker 
det du har lært fra samfunnsgeografien i jobb?
 
- Den første tiden gjør du ikke det i det hele tatt. 
Men når du begynner å forstå det tekniske får du 
mer bruk for det du har lært.
 
saMfunnsgeogRaf vs. aRkItekt
- Som samfunnsgeograf  har du en fordel med at du 
forstår et sted og menneskene som skal være der på 
en helt annen måte enn blant annet arkitekter. De 
vil gjerne si at så lenge du har den og den formen 
på hus og veier, så kommer alle problemer til å 
løses. Da må vi, som samfunnsgeografer, komme 
inn og si at det ikke er sånn det fungerer.
 
- Jeg har noen arkitekter på jobben som er veldig 
fan av Jan Gehl, noe alle arkitekter for så vidt er! 
Han har en teori om at sentrumsrom ikke bør være 

uendelige store, at folk trenger vegger rundt seg, 
sånn at man har et mindre sted å forholde seg til. 
Da blir de mer brukervennlige og folk synes det 
er koseligere å være der. Planleggere, arkitekter 
og politikere har tatt til seg teorien og det har 
blitt innført ’overalt’. Problemet er ikke at det er 
en dårlig teori, men arkitektene vil gjerne si at Jan 
Gehls teorier kan fikse alt. Samfunnsgeografer er 
opptatt av å også kritisere disse teoriene, fordi det 
bare er ett av så utrolig mange elementer.
 
MasteRoppgaven
Masteroppgaven til Jarle handlet om hvordan 
Ski kommune, som et regionalt knutepunkt 
og vekstsentra, takler befolkningsveksten 
i regionen, om kommunens styringsrolle 
i arealplanleggingsprosessene og hvordan 
kommunen måtte forholde seg til ulike skalaer. 
Jarle forteller at han valgte pragmatisk fordi 
sannsynligheten for å få seg en jobb var større. 
I intervjuprosessen var masteroppgaven et 
hovedargument for hvorfor han skulle få jobben.
 
- Jeg likte teorier om entreprenørpolitikk, men 
akkurat Ski kom ikke fram før jeg meldte meg på 
et prosjekt ved UiO, Smart Mobility Suburbs. De 
større teoriene var kjempefine utgangspunkter, 
men for min del gjorde jeg det mer praktisk, jeg 
skrev mye om skala, også klarte jeg å binde det til 
aktører og strukturer. 
 
”hva eR saMfunnsgeogRafI?”
Jarle forteller at han begynte å sende ut 
jobbsøknader allerede i februar, noen måneder før 
han skulle levere masteroppgaven sin. I løpet av de 
månedene sendte han ut nesten 30 søknader og ble 
innkalt til fem intervjuer. Strategien som hjalp var 
å svare punktlig på de konkrete spørsmålene som 
stilles i stillingsutlysningene.
 
- Under  intervjuer er et  av  de  vanskeligste 
spørsmålene du blir stilt; ”Hva er 
samfunnsgeografi?” Jeg kom frem til en regle som 
jeg gjentok hver gang. Man må legge litt humor i 
det, siden det kan være så vagt til tider.
- Noen fagfelt, som arealplanleggere, 

“Som 
samfunnsgeograf  har 
du en fordel med at 
du forstår et sted og 
menneskene som skal 
være der på en helt 
annen måte enn blant 
annet arkitekter”
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er skreddersydde  for disse  jobbene.  
Samfunnsgeografer må ha opplæring på det 
tekniske, men så stiger vi derfra, fordi vi har så mye 
mer å bidra med siden vi har en samfunnsgeografisk 
stedsforståelse.
 
Tenker du at samfunnsgeografifaget burde inkludere mer 
praktiske fag?
 
- Ja, jeg synes det er viktig at samfunnsgeografi på 
enkelte punkter beveger seg i den retningen. Som 
en praksisperiode som er innført i bærekraftfaget 
(HGO4302). Men en bør også holde igjen litt, 
fordi jeg tror samfunnsgeografi har en unik rolle 
når det gjelder det å forske på en kritisk måte. Vi 
har et overordnet preg på det vi driver med, og hvis 
vi ikke viderefører det er jeg redd ingen vil.
 
en buLLshIt job?
I denne utgaven av Samfunnsgeografen er 
fenomenet bullshit jobs et tema; jobber som er 
meningsløse og unødvendige, der til og med de 
som har jobbene føler at stillingen ikke burde 
eksistere. Synes du at du har en bullshit job?
 
- Det sies at hvis du fjerner søppeltømmerne så 
kommer det til å være søppel overalt, men hvis du 
fjerner sosialantropologer og samfunnsgeografer 
kommer du ikke til å merke noen ting. Det er nok 
litt sant.
 
- Men planlegging går jo ut på at man skal ha en 
slags føring på hvordan ting skal skje, at ikke alt er 
fritt, og dersom en ikke vil ha anarki eller fullstendig 
liberalisme, så tenker jeg at vi har en viktig jobb. 
Men jeg innser jo at jeg er et bittelite ledd i det her, 
det finnes viktigere jobber.
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En grunnlønn som gis til alle borgere i et 
land, helt ubetinget, uten behovsprøving 

eller et krav til arbeid[1]. Slik ser ideen om en 
borgerlønn ut, og som jeg skal komme inn på 
er selvfølgelig ikke ideen helt uproblematisk.
 
I Finland har borgerlønn vært prøvd ut blant 2000 
arbeidsledige, med en grunnlønn på 560 euro i 
måneden. På denne måten kunne personene ta seg 
bedre tid til å finne en passende og riktig jobb[2]. 
Forskningsprosjektet vil imidlertid ikke fortsette, 
og forskerne så også for seg et større prøveprosjekt 
med mer støtte til hver. Likevel kan man få 
interessante resultater fra det prøveprosjektet 
som har vært gjort, og forsøket har nok ikke vært 
uten verdi[3]. Selv om borgerlønn har blitt satt på 
dagsordenen her i Norge etter at Finland i 2017 
kom i gang med borgerlønn-forsøket, er ikke ideen 
om en ubetinget grunnlønn helt ny. Lignende ideer 
ble presentert av blant annet humanisten Juan Luis 
Vives i 1526, og filosofen Nicholas de Condorcet 
i 1776[4]. Til tross for at ideen om borgerlønn 
strekker seg så langt tilbake i tid, er ideen omtrent 
like vag som den gang. Det er fortsatt uklarheter 
rundt hvilke velferdsordninger som skal bestå, og 
hvilke som må tre av til fordel for en borgerlønn. 
Det er heller ikke en fasit på hva summen skal være 
på[5]. Det er imidlertid en grunntanke at borgerlønn 
skal være med på å utslette fattigdom, gjennom en 
jevnere fordelt økonomi. I land som sliter med mye 
fattigdom, som for eksempel India, er derfor denne 
lønnen tenkt til å være på fattigdomsgrensen[6].
 
I et nordisk perspektiv er imidlertid borgerlønn 
aktuelt på grunn av en gryende omstilling i 
arbeidslivet. Mange frykter at det vil bli færre jobber 
og økt arbeidsledighet som følge av automatisering 
og robotisering. Andre innsigelser viser til at det 
allerede står dårlig til med arbeidslivet slik det er 
organisert i Norge i dag: I et bokessay om Roland 
Paulsen, skrevet av Tone Schou Wetlesen, blir det 
sagt at arbeidssamfunnet kjennetegnes av arbeid 
med lite innhold og mening, kort sagt er det for 
mange satt til å gjøre én oppgave, og at oppgaven 
ikke har noen verdi. Dette sees i sammenheng 
med vår forbrukerlivsstil: det produseres mer 

enn vi forbruker, og produksjonen bidrar til til 
global oppvarming. Det er altså ikke bærekraftig. I 
bokessayet til Wetlesen beskrives også fenomenet 
«tomt arbeid». Det vil si at arbeidstiden en har fått 
utdelt er lenger enn den tiden arbeidet tar, og tiden 
blir dermed brukt på andre ting enn den jobben en 
er satt til å gjøre[7]. Altså vil ikke bare arbeidslivet 
bli preget av mangel på jobber, men er allerede 
gjennomsyret av dødtid.
           

Dagens tilstand i arbeidsmarkedet og at det kan bli 
færre jobber i fremtiden, kan altså se ut til å løses 
med borgerlønn. Mennesker får sjansen til å gjøre 
det de har lyst til, ikke slite psykisk på grunn av 
bekymringer rundt økonomi, ha mer tid til å drive 
frivillig arbeid eller familieliv. Ved at folk forbruker 
mindre, som en bieffekt, kan dette også ha positiv 
innvirkning på klimaet[8]. Så hvorfor har vi ikke 
innført borgerlønn allerede? Det finnes motstand 
mot borgerlønn i Norge, og noe av grunnen 
til det er fordi vi har en sterk arbeidskultur og 
lite arbeidsledighet, derfor har ikke borgerlønn 
vært like relevant i Norge som i land med mer 
arbeidsledighet og mindre offentlig sektor. Om en 
grunninntekt blir innført i Norge kan det føre til at 
mange ansatte i offentlig sektor mister jobben, i så 
fall vil ikke en borgerlønn være gunstig for en god 
del av befolkningen[9].
               
Dette bringer oss til den første kritikken av 
borgerlønn, nemlig at de som jobber blir 

Borgerlønn, en mulighet i Norge? 
Av Gina Karoline Hass Meaas Gjermundsen, bachelorstudent samfunnsgeografi

“Det
virker opplagt at en 
er nødt til å tenke 
alternativt, men 
kanskje borgerlønn 
ikke er veien å gå
for alle?”
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«betalende» for andre mennesker som kun mottar 
borgerlønn, en form for gratispassasjer. Det blir 
altså en skjevhet og følelse av urettferdighet, som 
henger sammen med den sterke tanken om at 
alle skal bidra til fellesskapet[10]. Økonomen Kalle 
Moene sier imidlertid i et intervju til Apollon at 
han mener denne bekymringen er grunnløs, og at 
når folk har en økonomisk basis å stå på jobber de 
mer og ikke mindre enn før[11]. En annen innsigelse 
går ut på at borgerlønn kun forblir en utopi. Det vil 
si at det aldri vil være mulig å gi en borgerlønn som 
er så lav at den ikke vil være sosialt uakseptabel, 
men samtidig ikke så høy at det blir fullstendig
ugjennomførlig[12].
     
Borgerlønn er likevel et interessant alternativ til 
dit arbeidslivet har kurs i dag. Det virker opplagt 
at en er nødt til å tenke alternativt, men kanskje 
borgerlønn ikke er veien å gå for alle? I så fall må 
nok ulike former for borgerlønn presenteres for 
land med svært forskjellige utgangspunkt. Dette 
krever uansett mer enn en omstilling i offentlig 
og privat sektor, det krever en omstilling av 
menneskers godt inkorporerte tanker om arbeidets 
funksjon for en selv og samfunnet.      
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Tre av tre på gangen!
Av Tina Andersen, bachelorstudent i samfunnsgeografi 

Syvert Tuntland Kråkenes
Bachelorstudent

1. Hva legger du i ordet arbeidsgeografi? 
I arbeidsgeografi vil jeg automatisk tenke på hvordan arbeid- og arbeidsliv er påvirket av 

geografiske faktorer. Spesielt hvordan arbeid har endret seg i en mer globalisert og nyliberal 
verden.

2. Er det en episode du kan komme på hvor du har blitt utnyttet av arbeidsgiver eller følt på urettferdighet? 
Har ikke opplevd en arbeidsgiver som har utnyttet meg eller følt på urettferdighet personlig.

3. Har du vært organisert i arbeidslivet?
Jeg er organisert i Norsk tjenestemannslag gjennom NTL Ung. Dette er ikke en fagforening 
som er relevant for min arbeidssituasjon, men har likevel valgt å organisere meg her, fordi 

det er relevant for studiet, og mulig fremtidig arbeid.

4. Hvem tenker du på som interessante arbeidsgivere?
For meg virker det veldig interessant å arbeide i statsapparatet og forvaltning, og dermed 
ser jeg på departement som Samferdsels- eller Klima- og miljødepartementet som spen-

nende arbeidsgivere. Gjennom studiet i samfunnsgeografi har jeg også blitt svært interessert 
i byutvikling og bygeografi, og ser derfor på plan- og bygningsetater som interessante.

5. Har du tenkt noe over hva du vil med utdanningen din? Tror du at du får jobb? 
Per dags dato så trives jeg i den boblen med at jeg tar utdanningen min på bakgrunn av at 

den er interessant, og har derfor ikke tenkt veldig nøye gjennom hva jeg vil bruke utdannin-
gen min på i framtida. Jeg ser likevel optimistisk på mulighetene for jobb etter endt utdan-
ning, og tror ikke det kommer til å være veldig vanskelig å få en relativt relevant jobb etter 

hvert.



samfunnsgeografen

36

I sin bok Bullshit Jobs: A theory videreutvikler 
antropolog David Graeber sine teorier 

om meningsløst arbeid, og legger samtidig 
grunnlaget for å diskutere hva verdien av 
arbeid er.

  Gudene hadde dømt Sisyfos til uten opphør å skyve en 
sten til toppen av et fjell, og derfra rullet stenen ned igjen 

i kraft av sin egen vekt. De hadde med en viss rett funnet 
ut at det ikke finnes noen verre straff  enn et unyttig og 

håpløst arbeid.
Albert Camus, Myten om Sisyfos, s. 96

I sin bok Bullshit Jobs: A theory pirker antropologen 
David Graeber i vårt syn på arbeid og verdi. 
Graeber følger i boken opp et essay han skrev i 
2013, hvor han la fram idéen om at det finnes en 
stor del mennesker som har jobber de selv ikke 
føler burde eksistere - tullejobber. Han definerer 
tullejobber som “betalt arbeid som er så komplett 
meningsløst, unødvendig, eller skadelig at selv 
den som har jobben ikke kan rettferdiggjøre dens 
eksistens” (Graeber 2018, p. 9). Tullejobber har 
altså en subjektiv dimensjon - de som har jobbene 
føler selv at jobbene ikke burde eksistere, mens 
de allikevel må late som at de gjør noe nyttig. 
Det er også denne sammenkoblingen som gjør 
tullejobbene ekstra absurde. For utenforstående 
kan det virke som om man har en attråverdig jobb, 
mens en selv kan gå rundt og bære på erkjennelsen 
av at det man holder på med er noe forbanna tull: 
“Whatever the ambiguities, almost all sources concur that 
the worst thing about a bullshit job is simply the knowledge 
that its bullshit” (s. 113).

Det er samtidig viktig å skille mellom tullejobber 
og drittjobber. Som Graeber påpeker, er ofte 
tullejobber godt betalte med gode arbeidsforhold 
- “they’re just pointless”. Drittjobber derimot er ikke 
meningsløse, og innebærer ofte arbeid som trengs 
å gjøres, og som tydelig gagner samfunnet - “it’s just 
that the workers who do them are paid and treated badly” 
(s. 14). Kontroversene rundt søppelhåndteringen 
i Oslo for en tid tilbake er et godt eksempel på 
dette: de færreste drømmer kanskje om å bli 
søppeltømmer, og noen vil nok også gå så langt 

som å kalle det en drittjobb, men ingen kan si at 
jobben ikke har en verdi for samfunnet. 

Graeber gjør også et forsøk på å identifisere 
ulike typer av tullejobber, og kommer opp med 
fem forslag. Flunkies har jobber som kun, eller 
hovedsakelig, eksisterer for å få andre til å framstå 
som viktige; eks. sekretærer på kontorer som aldri 
mottar telefoner. Goons er jobber som eksisterer kun 
fordi andre også har dem; fordi andre selskaper har 
advokater må også vi ha det. Duct tapers er jobber 
som eksisterer for å dekke over hull i et system eller 
en organisasjon - de er der “for å løse et problem 
som ikke burde vært der i utgangspunktet”. Box 
tickers er til for at organisasjoner skal kunne si at de 
gjør noe, som de egentlig ikke gjør. Eksempelvis 
kan det være å skrive forslag til utbedringer som 
man vet aldri kommer til å bli fulgt opp. Task masters 
kommer i to utgaver: Den første er den velkjente 
mellomlederen,som kun har som oppgave å fordele 
oppgaver mellom andre. Som Graeber påpeker, er 
disse svært sjelden nødvendige. Den andre formen 
for task masters er såkalte “bullshit generators” - 
folk som lager tullejobber for andre.

En underliggende tematikk i boken er (det 
utbredte) synet på arbeid som noe verdifullt i seg 
selv. Den såkalte arbeidslinja som står så sterkt i 
Norge, har som utgangspunkt at alle må arbeide 
for å bidra til velferdsstaten. Man må yte for å 
nyte, (“gjør din plikt krev din rett” som det het). 
Problemet med denne forenklingen, som Graeber 
også er inne på, er at den verdsetter meningsløst 
og til og med skadelig arbeid, mens sysler som kan 
sies å ha en ikke-økonomisk verdi - for eksempel 
frivillig arbeid - ikke verdsettes tilstrekkelig. Ikke 
bare innsnevrer dette rommet for hva som burde 
ha en verdi i samfunnet til å kun gjelde økonomiske 
verdier, men det fjerner også muligheten for å 
kunne argumentere for at visse jobber faktisk ikke 
burde eksistere. Som Graeber sier det: “if  someone 
says a policy creates jobs, it is not considered 
acceptable to reply that some jobs aren’t worth 
having” (s. 195).
Dette henger nok også tett sammen med at mye av 
vår identitet er bundet opp i nettopp arbeidet. Vi er 

Sisyfos i åpent landskap
Av Sondre Thorbjørnsen, masterstudent samfunnsgeografi
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det vi gjør. Å argumentere for at Norge burde slutte 
å utvinne olje er kanskje gangbart i visse partier. Å 
si til noen som jobber på en oljeplattform at “din 
jobb burde ikke eksistere”, vil nærmest være å si 
“du burde ikke eksistere”. 

Og det er nettopp reduksjonen av et menneskes 
identitet til sin respektive yrkestittel (satt på 
spissen), som gir tullejobbene Graeber skriver 
om en nærmest eksistensiell dimensjon. Der hvor 
Camus adresserer det absurde ved tilværelsen, 
ligger de samme spørsmålene som et bakteppe 
gjennom hele Graebers bok: hvordan i alle dager 
havnet vi her? Og hvorfor? Hvis Camus hadde rett 
da han skrev at det ikke finnes noen verre straff  
enn et unyttig og håpløst arbeid, er det mange 
rundt om med støyreduserende headset i åpne 

kontorlandskaper som skyver stener opp fjellsider 
hver dag. 

Så blir spørsmålet om vi bare må godta at det er 
sånn. På slutten av sin utgreiing om Sisyfos skriver 
Camus: “Selve kampen for å nå høydene er nok til 
å fylle et menneskehjerte. Man må tro at Sisyfos er 
lykkelig” (Camus, s 99). For Camus er den eneste 
måten å forholde seg til tilværelsen å håpe at det 
man gjør gir mening og gjør en lykkelig. Graebers 
bok viser med all tydelighet at stadig flere havner i 
en situasjon hvor de selv sliter med å se meningen 
i det de bruker (arbeids)dagene til. Kan vi lukke 
øynene for dette, og bare håpe og tro at folk egentlig 
er lykkelige, eller er det på tide å åpne diskusjonen 
for hva verdien av arbeid og dets innhold er og bør 
være? Sisyfos hadde kanskje ikke noe valg, men det 
har vi.

kILdeR: 
Graeber, D. (2018) Bullshit Jobs: a theory. Allan 
Lane UK.
Camus, A. (1994) Myten om Sisyfos, Cappelen 
Damm.

“Er det på tide å åpne 
diskusjonen for hva 
verdien av arbeid og 
dets innhold er og bør 
være?”

Foto: Albuquerque Film Office
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Med markedsrettingen av akademia har 
artikkelen i stor grad overtatt rollen til 

boken i å formidle det akademiske arbeidet. 
Artikkelformatet som eneste arbeidsform kan 
hindre utviklingen av dyptgående og helhetlig 
kunnskap.

«Sjøl holder jeg bestemt artikler jeg har publisert 
for eksempel i studentenes blad i Oslo for like gode 
som egne artikler i internasjonale og nasjonale nivå 
2-tidsskrifter», skriver historiker Knut Kjeldstadli 
i boka Akademisk kapitalisme (2010, s. 61). 
Boka er et oppgjør med markedsrettingen av de 
akademiske rammevilkårene, og kritiserer alt fra 
skolepenger til standardisering av internasjonal 
utdanning. Jeg tenkte å bruke anledningen jeg har 
fått «til å publisere i studentenes blad i Oslo» som et 
påskudd til å skrive om en side av den akademiske 
kapitalismen som Kjeldstadli bruker mindre tid på 
i sin beskrivelsene av rammevilkårene, nemlig selve 
den akademiske arbeidsprosessen.

foRsknIngsfoRMIdLIng soM tekstfoRM
I tillegg til undervisningen består nemlig mye av 
forskningsarbeidet til norske samfunnsgeografer 
i å skrive tekst. Med øynene plantet i en lysende 
skjerm innrammet av et mørkeblått Microsoft 
Word-banner, hengende over en ergonomisk 
kontorstol og med en kaffekopp som moralsk 
støtte, produserer vi tekst med ulikt formål. For 
å be om finansiering til forskning. For å planlegge 
forskning. Og sist men ikke minst, for å formidle 
forskning.

Det er særlig den siste tekstformen, 
forskningsformidlingen, som er synlig for 
andre. Synligheten gjør at den også er heftig 
debattert. Mange har meninger om hvilken 
form forskningsformidlingen bør ha. Kritikere 
av markedsretting som Kjeldstadli, kritiserer 
tellekantsystemet, som gjennom pisk og gulrot 
forsøker å få oss til å publisere i anerkjente, 
fagfellevurderte tidsskrifter. Profiler som 
Anine Kierulf  og Gunnar C. Aakvag kritiserer 
akademikere som ikke deltar i debattspalter og 
populærvitenskapelig forskningsformidling. 

OsloMet-rektor Curt Rice mener alle bør publisere 
på engelsk, mens andre kjemper for at norsk 
fortsatt skal være et levende forskningsspråk.
Hvordan vi skriver – altså hvilket format vi bruker 
til å formidle forskningen – påvirker hvordan 
akademikere tenker og analyserer, og hvilket 
publikum vi henvender oss til (og lar oss bedømme 
av). På den måten kan man si at tekstformatet 
avgjør det akademiske arbeidets natur.

hvoR bLe boka av?
I det følgende skal jeg styre unna velkjente 
forskningspolitiske debatter om nivå 2-tidsskrifter 
og forskningsspråk, og heller diskutere et annet 
formatspørsmål som har pirret meg over tid, 
nemlig hvor det ble av boka i samfunnsgeografien. 
Spørsmålet kan tilsynelatende virke underlig. 
Akademiske forlag har aldri vært så produktive som 
nå, og katalogene til Routledge og Wiley-Blackwell 
er fulle av nye bøker hvert eneste år. Også bøker 
skrevet av samfunnsgeografer. 

Allikevel mener jeg spørsmålet er berettiget, fordi 
jeg tror noe har skjedd med bokas plass i geografien. 
Som student følte jeg at det å bli innlemmet i 
samfunnsgeografenes rekker i stor grad handlet 
om å bli kjent med de viktige bøkene i faget. Det 
eksisterte en slags uoffisiell, samtidig kanon. Det 
var i alle fall min opplevelse av det. Man visste 
hvilke de viktige bøkene var, og disse hadde det 
til felles at de henvendte seg til faget som helhet 
og satte agenda for hvordan samfunnsgeografer 
skulle tenke.

Snart tjue år senere ser situasjonen annerledes 
ut. Boka har ikke forsvunnet, men har måttet 
dele oppmerksomheten med et tekstformat 

Om det akademiske arbeidet og boka 
som forsvant
Av David Jordhus-Lier, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

“Man kan si at 
tekstformatet avgjør 
det akademiske 
arbeidets natur”
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som har fått en eventyrlig suksess verden over: 
forskningsartikkelen. I skyggen av artikkelen er 
det ikke lenger like lett å kjenne igjen de viktigste 
bøkene i faget.  Dette var i alle fall min antagelse da 
jeg forrige vinter satte meg ned og skrev en epost 
til samfunnsgeografer jeg har blitt kjent gjennom 
de siste ti årene. Epostene ble sendt til omlag 25 
kollegaer i Norge, Sverige, Canada, Storbritannia 
og Sør-Afrika. Ja, og en fransk geograf  også. I 
stedet for å dele alle svarene her, vil jeg reflektere 
litt over tilbakemeldingene i sin alminnelighet. 
Flere ga uttrykk over det samme: ja, det er lettere 
å angi de viktigste samfunnsgeografiske bøkene 
før tusenårsskiftet, enn det er å lage en tilsvarende 
liste etter år 2000. Faktisk var det svært få bøker 
som fikk flere enn én nominasjon blant de omlag 
femten svarene.

Noe av forklaringen ligger simpelthen i at det er 
vanskelig å bedømme sin egen samtid. Men etter å ha 
lest gjennom omtrent femten svar er jeg overbevist 
om at dette også handler om en endring av den 
geografiske forskningsformidlingen. Dessuten slår 
det meg at endringen handler om mer enn bare 
markedsretting. La meg derfor forsøke meg på en 
høyst uformell tematisk analyse og forfølge noen 
ulike forklaringer på bokas fall i faget. 

ett fag eLLeR et knIppe undeRdIsIpLIneR?
Et gjennomgangstema i svarene var at vi – altså 
samfunnsgeografien – ikke lenger er et samlet 
akademisk prosjekt med én gjenkjennelig kanon. 
Mens bøker som Yi-Fi Tuans Space and Place (1977), 
David Harveys Limits to Capital (1982), Neil Smiths 
Uneven Development (1984) og Gillian Roses Feminism 
and Geography (1993) adresserte hele faget, har 
bøkene som leses i dag mer spesialiserte publikum. 
Jennifer Robinsons Ordinary Cities (2006), den 
eneste boka som fikk tre nominasjoner, ble for 
eksempel nevnt av flere bygeografer. Et lite knippe 
bøker fikk to nominasjoner. Derek Gregorys The 
Colonial Present (2004), som gir en romlig analyse 
av krigen mot terror, Ruth Wilson Gilmores The 
Golden Gulag (2007), om amerikanske fengslers 
politiske økonomi, samt Doreen Masseys For Space 
(2005).

Kanskje skyldes fragmenteringen at de store 
debattene om rombegrepene har veket plass for 
mer anvendt teoretisk forskning? Etter hvert 
som stadig nye generasjoner samfunnsgeografer 
spesialiserer seg, får underdisipliner behov for 
sine egne teoretiske overbygninger. Dessuten har 
perioden etter 1990 i mindre grad vært preget 
av vendinger som forsøker å omkalfatre faget 
i bokform. Et par unntak må likevel nevnes. 
Ovennevnte For Space er Masseys forsøk på å 
fornye rombegrepet. Åtte år senere, i 2013, kom 
Stuart Elden’s The Birth of  Territory, en genealogi av 
territoriumsbegrepet fra antikkens Hellas og til den 
westfalske freden i 1648. 

En fellesnevner blant de fleste av bøkene som ble 
foreslått er at de tilhører det vi kan kalle en kritisk 
tradisjon i faget, men skrevet av forfattere som på 
ulike måter inkorporert kritikker fra den kulturelle 
vendingen. Med andre ord, det er omskolerte 
marxister hele gjengen. Dette sier vel litt om meg 
og min omgangskrets i faget, men eposten ble jo 
sendt til halve Harriet Holters hus, så jeg er nok 
heller et symptom enn selve årsaken til denne 
skjevheten. Uten å konkludere selv, kan jeg anbefale 
de som er interesserte i å fotfølge dette spørsmålet 
videre at tidsskriftet Dialogues in Human Geography 
har viet et eget nummer (volum 2 i 2012) til en serie 
av artikler som i dialogs form diskuterer hvorvidt 
det eksisterer én samlet kanon i samfunnsgeografi. 
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bokas foRsvaReR
I tillegg til alle nominasjonslistene, fikk jeg også 
en epost fra en som tydeligvis hadde oppfattet 
min forespørsel som en langsvarsoppgave, 
nemlig kulturgeograf  Don Mitchell ved Uppsala 
universitet. Svaret var et såpass lidenskapelig forsvar 
av boka, og uttrykte det som var min opprinnelige 
antagelse på en så velformulert måte, at jeg ba om 
lov til å gjengi et utdrag av teksten her. 

 [W]ith the complete corporate monopolization 
of  journal publishing, our intellectual work has 
been deeply transformed -- rotted really -- to 
accord with the dictates of  companies that 
must return greater than 15% per year to their 
shareholders.  We like to pretend that this does 
not matter in what gets published but it does, 
in all kinds of  ways (including ever-shortening 
word counts, which is in effect a form of  speed-
up, a constant demand on editors to improve 
their journal standings by increasing rejection 
rates and publishing click-bait, etc.).  […]

Books are relatively permanent.  Journal articles 
are fleeting, if  read at all.  Books consolidate 
knowledge.  Journals dissipate it (especially now 
since they exist only virtually, and are in no way 
coherent collections of  articles, even when 
they are special issues).  Books take sustained 
thought. Journals feed university bureaucrats’ 
desire for instant recognition, falsely measurable 
indicators of  influence and success, and data 
harvesters’ desire to sell ourselves back to us.  
Books mature over time.  Journal articles are 
dashed off, frequently perverted in the editing 
processes, and quickly past their sell-by date.

Books can be returned to for new insights or 
old logical developments - precisely because 
they do not make their authors adhere to a 6000 
word limit.  Books require the sustenance of  
ideas and the unfolding of  logics, the creation 
of  a whole that is far greater than its parts. Lots 
of  books do not succeed in this, but those that 
do are worth treasuring.

Svaret til Don Mitchell har en alarmerende tone. 
Bokas tilbakegang knyttes til en nyliberalisering av 
akademia, på samme måte som Knut Kjeldstadli 
gir uttrykk for i sitt kampskrift. Tellekantsystemer 
og resultatmani tvinger oss til å skrive hyppig og 
målbart. Vi ofrer kvaliteten på effektivitetens alter. 
Jeg kjenner meg igjen i epostens beskrivelse. Jeg har 
blitt så vant til denne måten å tenke rundt mitt eget 
arbeid på at jeg ofte glemmer hvor kunstig det er. 
Allerede i søknaden til et nytt forskningsprosjekt 
lover man bort et sett med artikler i «de riktige» 
tidsskriftene. Merkelappen «produktiv forsker» er et 
synonym for å ha forfattet mange fagfellevurderte 
artikler. Men er det egentlig slik at produksjonen, 
altså arbeidet, kan måles i antall og nivåer?

foRMen og spRåket
Eposten til Don Mitchell er for øvrig ingen appell 
til sakteforskningen, eller slow academia som den 
kalles på engelsk. Mitchell har tross alt skrevet 
sju bøker siden hans første bok The Lie of  the 
Land var med å grunnlegge arbeidsgeografien på 
nittitallet. Jeg leser heller eposten som et forsvar 
for boka framfor artikkelen som uttrykksmåte – 
som arbeidsform. Mens artikkelen beskrives som 
monomant opptatt med å koble seg på alt og alle 
– fulle av referanser, hyperlenker, og innpakket i 
tidsskriftenes forlokkende markedsføringsstaffasje 
– tillater boka forfatteren å samle tankene ved å gi 
argumentasjonen tid og retning. 

Kanskje dette skiftet er et uttrykk for et kognitivt 
regimeskifte i samfunnsvitenskapen? Fra lange 
tanker som modnes på egne premisser til korte 
tanker som responderer på ytre impulser? Ettersom 

“Det kan hende 
vi bør sende våre 
studenter ut i verden 
med et par bøker på 
samvittigheten”
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også norske doktorgradsstipendiater i stor grad har 
forlatt monografien som uttrykksform, gjør dette 
seg gjeldende allerede i starten av forskerkarrieren. 
Så kan man kanskje legge til at det er ikke alle som 
synes det er like lett å skrive bok som Don Mitchell. 
For yngre akademikere kan en fagmonografi virke 
som et uoppnåelig mål. Og er man norsk i tillegg, 
føler man lett at man kommer til kort i møte med 
velformulerte briter og selvsikre amerikanere som 
har det engelske språket i sin hule hånd. Hvor 
mange norske samfunnsgeografer har skrevet 
monografier som tar for seg samfunnsgeografiske 
kjernespørsmål? Den listen inneholder i beste fall 
en håndfull navn, og i verste fall kun navnet til 
nestoren Arild Holt-Jensen.

Allikevel mener jeg det er verdt å tenke over hva 
valget av tekstformat innebærer for jobben vi 
gjør som kunnskapsarbeidere. I den grad man 
føler seg så trygg i sin stilling at man kan tillate 
seg å velge tekstlig format, bør formatet tilpasses 
situasjonen. Skal man presentere sin forskning for 
den ypperste ekspertisen i eget fag, er tidsskriftenes 
fagfellevurderinger utvilsomt den beste veien å 
gå. Vil man skape ringvirkninger her og nå, bør 
man skrive kronikk. Vil man skape debatt blant 
norske geografer, tror jeg det beste alternativet 
er å skrive «i studentenes blad i Oslo», nå som 
Samfunnsgeografen igjen er oppe og går med en 
aktiv redaksjon. Sist men ikke minst, mener jeg 
man bør vurdere om deler av ens akademiske 
arbeid også bør presenteres i bokform. Det er 
mye innsikt i en forskerkarriere som ikke lar seg 
uttrykke på 6000 ord.  

Kanskje må vi også tenke på hvordan 
artikkelformatet påvirker studentene som 
må forholde seg til at dette også har blitt 
gullstandarden på pensumlistene. Noen av våre 
10-studiepoengskurs serverer pensumlister på 
1000 sider som nærmest utelukkende består 
av artikler på under 25 sider, der hver av dem 
bruker betydelig plass på knytte seg opp til en 
bestemt litteratur på bekostning av en lengre, 
sammenhengende tankerekke. Nå er riktignok 
forskningsartikkelen gullstandarden av en grunn, og 

en  av hovedmålsetning med spesialiseringskursene 
på BA- og MA-nivå er å lære studentene å forstå 
artikkelen som kommunikasjonsform. Allikevel 
kan det hende vi bør sende våre studenter ut i 
verden med et par bøker på samvittigheten. 

RefeRanseR:
Kjeldstadli, K. 2010. Akademisk kapitalisme. Res 
Publica. 
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Distraktion, det händer så lätt. Hur påverkar 
SNS (Sociala Nätverks Sidor) vår förmåga att 

hålla fokus och att utföra djuparbete? Är det att 
vara beroende av sociala media ett viktigt problem? 
Hur påverkar en förminskad förmåga att bibehålla 
ett riktat fokus möjligheten att ta del i föreläsningar, 
seminarier, studiecirklar (kollekviegrupper) 
eller arbetslivet generellt? Vilken effekt har 
simultanförmåga (multitasking) på förmågan till 
att utföra djuparbete?
 
Att vara beroende av sociala media definieras som: 
“being overly concerned about social media, driven 
by an uncontrollable motivation to log on to or use 
social media, and devoting so much time and effort 
to social media that it impairs other important life 
areas” (Andreassen & Pallesen, 2014, p. 4054 in 
Andreassen, Pallesen & Griffiths 2017). 
 
Forskare från Holland har utarbetat en egen skala 
för “Social Media Disorder” (SMD) (van den 
Eijnden, Lemmens & Valkenburg 2016) efter 

modellen för “Internet Gaming Disorder” som 
nu har integrerad i DSM 2013 (Diagnostic and 
Statistical Manual of  Mental Disorders). I den 
undersökningen de utförde (2198 personer deltog) 
fick ungdomar mellan 10 - 17 svara på frågor om 
hur de använder sociala medier. Frågorna handlade 
om nio huvudteman, bland annat: tankfullhet, 
tolerans, tillbakadragande, beslutsamhet och 
flyktbeteende. Ett av resultaten som de fann var 
en hög korrelation mellan SMD och förminskad 
förmåga att bibehålla ett riktat fokus. Denna 
frågan blev operationaliserat genom en fem 
graderad likertskala där de fick svara hur ofta de 
blev distraherade eller om de hade svårigheter 
med att organisera uppgifter. Vidare menar 
artikelförfattarna att detta ger ett grundlag för 
hypotesen om splittrad uppmärksamhet (Ophira, 
Nass, & Wagner, 2009 i van den Eijnden, Lemmens 
& Valkenburg 2016) - at människor kan förlora 
förmågan att behålla fokus på en enkel uppgift om 
man för ofta använder sin simultanförmåga (ibid 
2016: 485)

Djup arbete, sociala media & 
simultanförmåga
Av Jesper Lagerman, bachelorstudent samfunnsgeografi

                                                     Jag tror jag behöver kolla...

   
   

    
    

    
    

     
     

Pling plin
g. Var det min telefon? Fick jag ett meddelande?
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Pling plin
g. Var det min telefon? Fick jag ett meddelande?

Sammanfattningsvis så blev mellan 7.3-11.6% 
av ungdomarna klassificerades som förvirrade 
användare av sociala media. För att uppfylla detta 
behövde de uppnå höga resultat på fem av de 
nio huvudindikatorerna (tankfullhet, tolerans, 
tillbakadragande, beslutsamhet och flyktbeteende) 
(ibid 2016: 484).
 
Denna korta artikeln har inte som mål att komma 
med alla svar på dessa problemställningarna (nämnt 
i inledningen), men hellre att uppmuntra till den 
egna reflektionen runt hur vi använder sociala 
media, simultanförmågan och vad som stöttar oss 
att vara i ett tillstånd av djuparbete.
 
Jag uppmanar alla som inte har testat det, at under 
en veckas tid, när ni skal utföra djuparbete (som at 
läsa studiematerial): slå av det trådlösa nätverket på 
PCn, slå på flygmodus på telefonen och att öva dig 
i konsten av riktat en-uppgifts-fokus. Se vad som 
händer, se vad som är nyttigt för din mentala hälsa. 
En god källa till vidare rekommendationer kring 
detta temat är att besöka The Center for Humane 
Technology på humanetech.com .

RefeRanseR:
Andreassen, C. S., Pallesen, S. & Griffiths, M. 
D. (2017). The relationship between addictive 
use of  social media, narcissism, and self-esteem: 
Findings from a large national survey. Addictive 
Behaviors, 64, pp. 287–293, doi:10.1016/j.
addbeh.2016.03.006.
van den Eijnden, R. J. J. M., Lemmens, J. S. & 
Valkenburg, P. M. (2016). The Social Media 
Disorder Scale. Computers in Human Behavior, 
61, pp. 478–487, doi:10.1016/j.chb.2016.03.038.
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En urban dystopi?
Den latinamerikanske byen
Av Peder Ressem Østring, samfunnsgeografistudent på utveksling i Bogotá, Colombia
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Jeg studerer dette semesteret i Bogotá, Colombias 
hovedstad på rundt ni millioner innbyggere. 

Den historiske befolkningstilveksten i Bogotá har 
vært eksplosiv, da den for første gang kunne skilte 
med én million i 1960. Den løpske tilveksten er 
ikke unik for Bogotá, over hele Latin-Amerika har 
man sett en urbanisering som har savnet sidestykke 
i moderne tidsalder. Mye kan nok forklares av 
generelle utviklingstrekk. Frihandelsavtaler og 
opphopning av jord hos stadig færre i tillegg til 
effektivisering av jordbruket, har gjort at det kreves 
mindre arbeidskraft samtidig som at den relative 
lønnsomheten i jordbruket har gått ned. Likevel 
er en av hovedgrunnene til at Bogotá har vokst så 
mye den væpna konflikten som har preget landet 
helt frem til i dag.
 
konfLIkten soM MotoR I uRbanIseRIngen
9. april er et vannskille i Colombiansk historie. 
På den datoen i 1948 ble den store favoritten til å 
vinne presidentvalget for venstresida, Jorge Eliécer 
Gaitán, skutt og drept utenfor sitt kontor i Bogotá 
sentrum. Hendelsen utløste en periode med 
borgerkrig mellom liberale og konservative. Denne 
perioden er kalt “La violencia”, Volden, og endte 
etter tjue år i en ordning mellom landets to partier 
hvor de byttet på makten annenhver periode. Selv 
om dette systemet fikk slutt på borgerkrigen ble 
alle som var fra andre politiske hold, for eksempel 
til venstre for de liberale, ekskludert fra enhver 
deltagelse i de formelle politiske kanalene. Dette, 
i kombinasjon med krav om jordreform, førte til 
opprettelsen av FARC i 1964, senere etterfulgt av 
andre geriljagrupper. Legg til paramilitære grupper, 
ekstrem ulikhet og narkotika og man har det 
politiske bakteppet som har gjort at Colombia er 

det landet i verden med nest flest internt fordrevne 
flyktninger i verden.

Spol frem til i dag og FARC har lagt ned våpnene 
og gått over til å bli et politisk parti, etter den 
historiske fredsprosessen i Havana. Likevel er det 
vanskelig å snakke om noen reell fred i Colombia 
- om noe har man gått fra en åpen konflikt til en 
skitten krig. Siden fredsavtalen  ble inngått i 2016 
har over 343 ledere av sosiale organisasjoner blitt 
drept. Én forklaring på hvorfor det har gått slik, 
er at selve avtalen gir en rekke konsesjoner til ofre 
for konflikten og rettigheter til land, uten at det 
har blitt satt av nok ressurser til å håndheve loven. 
Lite hjelper det at den nye høyresideregjeringen til 
Ivan Duque nå har ansvar for implementeringen av 
fredsprosessen som hans eget parti var svært uenig 
i. Gjennom trusler eller regelrette likvidasjoner har 
paramilitære grupper drevet folk fra hjemmene 
sine på landsbygda. De fordrevne ender med 
å søke tilflukt i byen. Det hele kan omtales som 
en eneste stor kontra-jordreform, i et land der én 
prosent av befolkningen eier 80 prosent av den 
dyrkbare jorda.  Dette har ført til at de fleste som 
bor i Bogotá ikke har foreldre som selv er fra byen, 
men som kommer fra andre deler av landet. Hele 
bydeler har oppstått som resultat av uformelle 
bosetninger bestående av ofre for konflikten. 
Ciudad Bolivar, i dag en av de største og fattigste 
delene av Bogotá, oppstod på denne måten, hvor 
de berørte av konflikten har krevd sin rett til byen 
og litt etter litt har fått legalisert sine bosetninger 
og fått tilgang på offentlige tjenester.  
 
den LatInaMeRIkanske byen
Den amerikanske byen, med Los Angeles som 
utstillingsvindu (eller dystopi), kjennetegnes av å ha 
et svakt sentrum, være bildrevet og lite kompakt. 
Våre europeiske byer er på den andre siden mer 
kompakte og med en mindre utstrekning. Den 
latinamerikanske byen er syntesen av disse: kompakt 
og utstrakt. Bogotá har blitt så stor som den har 
blitt gjennom en lang prosess hvor ytterkantene har 
vært preget av uformelle bosetninger og kamp for 
formalisering og oppgradering fra beboerne har 
vunnet gjennom til slutt. Uformalitet generelt er 

“Byens problemer er 
kun bygdas problemer 
som ikke er løst.”
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et kjennetegn på Bogotás urbane sammensetning. 
Både når det gjelder en stor andel av husene i 
visse områder, men også i økonomien - i enhver 
gate vil man finne en skranglete vogn som selger 
empanadas og til og med ombord byens overfylte 
metro-bussystem er det alltids noen som vil selge 
godteri eller komme med kunstneriske innslag for 
å tjene en slant for livets opphold. 

Arbeiderne i denne sektoren betaler kanskje ikke 
skatt, men de tjener heller ikke pensjonspoeng, 
har ikke krav på forsikringer og lever i en ytterst 
prekær situasjon. Ikke minst inngår det over én 
million venezuelanerne som i dag oppholder seg i 
Colombia i denne statistikken. Når man snakker om 
uformalitet er det imidlertid viktig å ikke glemme 
at det ikke kun er de fattige som driver uformelle 
forretninger. Colombia er plassert på 96. plass på 
Transparancy International sin korrupsjonsranking 
og hvitsnippkriminalitet er definitivt utbredt. Bare 
for å ta et eksempel faller det ikke i god jord hos 
mange innbyggere i Bogotá at deres tidligere 
nevnte metro-buss system er helprivat, delvis eid 
av borgermesteren og at billettene er alt for dyre 
for den gjevne rolo*. Prosjektet har tidligere vært 
innblandet i korrupsjon. (*person fra Bogotá)

Den Latinamerikanske byen er også segregert og 
utvikler seg raskt. Likevel er ikke Bogotá segregert 
på samme måte som Oslo, som en kraftig to-delt 
by. Det finnes en tendens til at de rike befinner 
seg nord for sentrum, men også i nord finnes det 
slumområdet og lavere klasser. Langs gate 26 som 
knytter sammen sentrum og flyplassen fra øst til 
vest finner man både USA’s største ambassade i 
Latin-Amerika og et finans- og næringslivsstrøk 
som kunne gjort Bjørvika til skamme. De globale 
kapitalistene kan altså komme seg fra flyplassen til 
sentrum og tilbake ikke bare på de beste veiene i 
byen, men også uten å se noe til all den slummen 
som finnes.  
 
hva Må gjøRes
For å sitere min lærer i rural-geografi her i Colombia: 
byens problemer er kun bygdas problemer som 
ikke er løst. For mange som kommer til byen er 

det ikke noen verdig tilværelse som venter dem, 
og den byveksten vi har sett i latinamerikanske 
byer de siste årene er ikke bærekraftig. Likevel 
er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor mange 
velger å prøve lykken i byen. 64 prosent av rurale 
husstander har selv ingen jord, men arbeider hos 
storbrukere eller hos agrobusiness-selskaper for en 
lønn på 75 kroner dagen. Det globale markedets 
etterspørsel etter billige råvarer er med på å skape 
denne strukturen. I vakuumet etter FARC har også 
paramilitære og andre kriminelle strukturer nå 
begynt å ta seg til rette, noe som gjør at volden ikke 
ser ut til å forsvinne. Skal man virkelig få bukt med 
problemene til en by som Bogotá, må man også 
begynne å se på de urettferdige strukturene som 
bortviser folk i hopetall fra landsbygda. I tillegg må 
penger på bordet for at statlige institusjoner kan 
følge opp implementeringen av fredsavtalen slik at 
det ikke bare blir et stykke papir og et fint punkt på 
CV-en til ekspresident Santos.

“Skal man virkelig få 
bukt med problemene 
til en by som Bogotá, 
må man også begynne 
å se på de urettferdige 
strukturene som 
bortviser folk i hopetall 
fra landsbygda.”
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Det følgende er en liten oppsummering av 
mine små og store seire som student fra 1970 
og ansatt fra 1976 ved UiO. Det skal ikke dreie 
seg om mitt faglige arbeid.

Det som har vært mest givende for meg, er to 
aktiviteter. For det første har det å intervjue 

vanlige mennesker i Afrika og Asia om deres 
leveforhold, meninger og erfaringer gitt innsikt i 
noe fundamentalt viktig. Det å sitte utenfor folks 
hus på landsbygda og snakke om deres problemer, 
og hvordan de takler sine levevilkårsutfordringer, 
er noe av det mest meningsfulle jeg har gjort. 
Tilbake i Norge har det å se fattige og rike 
folks perspektiver i større sammenhenger som 
internasjonale prosesser, f.eks. prisendringer på 
verdensmarkedet og internasjonal politikk, gitt meg 
bedre forståelse for muligheter og begrensninger 
for samfunnsmessig endring. For det andre har 
møte med studenter i undervisning og veiledning 
bidratt mest til at jeg har følt at mine 42 år som 
forsker har vært meningsfulle. (Jeg har veiledet 
mer enn 170 masterstudenter fra 1977 til 2018.) 
Et spørsmål, som jeg ikke vet svaret på, er hvilken 
nytte studentene har hatt av min aktivitet for 
deres liv generelt og arbeidsliv spesielt. Jeg mener 
fortsatt at universitetet er viktig for samfunnet 
og at samfunnsgeografi gir innsikt i verden som 
er av stor betydning. Det er helt essensielt for 
fremtiden å se endringer fra så mange synsvinkler 
som mulig og med forskjellige kombinasjoner av 
kunnskap. Universitetets mange store og små fag 
er grunnsteiner som bidrar vesentlig til å møte 
samfunnets fremtidige utfordringer. Variasjon og 
mange fag styrker dette bidraget. Det er derfor viktig 
å stå imot dagens tidsånd hvor sammenslåinger og 
nedleggelser innsnevrer kunnskap og dermed vår 
beredskap for fremtiden.

Det gir en god følelse å vite at faget 
samfunnsgeografi har en lang historisk tradisjon 
ved UiO. I 2017 hadde vi markering av 100 års 
jubileum for opprettelsen av Geografisk institutt 
(med de to fagene natur- og samfunnsgeografi) 
med en fin utstilling på HumSam-biblioteket. 
Fagene er imidlertid mye eldre. Bifagseksamen i 

“Geografi med Etnografi” (samfunnsgeografi) 
ved den “sproglig-historiske lærerutdanningen” 
ved UiO ble første gang arrangert i 1871; og det 
var en professor ansatt i geografi (med etnografi) 
i perioden 1890 til 1902 (Yngvar Nielsen). De 
neste professorene i faget var Fridtjov Isachsen 
(1947-1968); Hallstein Myklebost (1968-1993); 
og undertegnede (1985; samtidig med Tor Fr. 
Rasmussen). (I dag har de fleste vitenskapelig 
ansatte tittelen professor.)

Det er litt morsomt å tenke tilbake på «tre små 
seire» jeg hadde som leder av studentutvalget 
ved faget. Jeg lagde et notat som jeg kalte 
“Velkommen til geografi”. Den inneholdt 
informasjon om praktiske sider ved faget og 
instituttet, om studentforeninger, ansatte, fagets 
oppbygning og historie osv. Det hadde aldri vært 
laget et slik informasjonsnotat tidligere, og det ble 
mangfoldiggjort og delt ut til nye studenter. Det 
var den gang arbeidsomt å lage et notat, og ikke 
minst å endre det i de påfølgende årene. Ny tekst 
måtte klippes ut på papir og limes inn på det gamle 
notatet, og så måtte jeg sveive stensilmaskinen 
for hånd. Dagens nett er et fantastisk verktøy for 
informasjon og kommunikasjon som tidligere var 
helt utenkelig.

Min neste lille seier er tilsvarende utenkelig i dag. 
Hovedfagsstudentene (master) hadde en lesesal, 

Noen refleksjoner over 42 år som 
ansatt i samfunnsgeografi ved UiO
Av Jan Hesselberg, professor emeritus i samfunnsgeografi

“Det er helt essensielt 
for fremtiden å se 
endringer fra så mange 
synsvinkler som mulig 
og med forskjellige 
kombinasjoner av 
kunnskap.”
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men ikke noe pauserom. Jeg fikk igjennom et forslag 
til instituttet om innkjøp av en stol utenfor døren til 
lesesalen. Den skulle brukes av studentene når de 
fikk besøk eller skulle ha en kort pause fra lesingen. 
Det ble en røykestol med et stort askebeger ved 
siden. På enkelte områder er vår verden blitt bedre.

Det siste eksempelet jeg vil nevne, er at studentene 
på hovedfag fikk tilgang til en liten kopimaskin. 
Denne var viktig for det ble da lettere å “klippe og 
lime” inn ny tekst, og dermed lage et ganske pent 
ark. Studentene måtte imidlertid legge penger for 
hver kopi i en liten boks!

Nå som jeg er blitt pensjonist, er det seks «seire» 
som jeg ser tilbake på med glede. Den viktigste 
er undervisning i utviklingsspørsmål som jeg 

videreførte fra 1974 til 2018 etter Aadel Brun 
Tschudis etablering av denne retningen innen 
samfunnsgeografi i 1973. Det ble raskt mange 
studenter som valgte utvikling i sør som sin 
spesialisering på mellom- og hovedfag. Utvikling 
var den gang også populært blant studentene i 
sosialantropologi og sosiologi. Der ble interessen 
for denne retningen imidlertid gradvis redusert 
blant de ansatte og i undervisningen, spesielt for 
sosiologi.

Den andre seieren er etter min mening viktig. 
Jeg foreslo i 1986 å skifte fagets navn fra 
Kulturgeografi (et navn faget fikk på 1960-tallet) 
til Samfunnsgeografi. Faget har aldri dreiet seg om 
kultur i snever forstand. Ordet ble etablert på grunn 
av behovet for et generelt ordpar  -  natur og kultur  

Foto: Nicolay Woldsdal
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-  som betegnelse på de to fagene som geografi 
består av. Jeg anså samfunn som det korrekte ordet, 
og et ord som potensielle studenter oppfattet som 
mer forståelig og relevant for deres studievalg. Da 
jeg i 1987 var valgt som leder for Kulturgeografi 
ved Geografisk institutt, fikk jeg de andre ansatte 
med på navneskiftet. Noen år etter fulgte de 
geografiske instituttene i Bergen og Trondheim 
etter og skiftet navn fra kultur til samfunn. Det er 
også interessant at Sosialøkonomisk institutt skiftet 
navn til Samfunnsøkonomisk institutt noen få år 
etter at samfunnsgeografi i 1994 ble et nytt fag ved 
SV-fakultetet.

Den tredje seieren er at jeg fikk vedtatt en splitting 
av Geografisk institutt i 1989 med virkning fra året 
etter.  Jeg var da valgt leder for instituttet (jeg har 
vært leder for samfunnsgeografi i til sammen 16 
år). Naturgeografi fortsatte som et institutt under 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet 
og samfunnsgeografi ble slått sammen med flere 
fag i Institutt for kultur- og samfunnsfag (HF-
fakultetet). Jeg anså det som en forutsetning for 
å få til en overgang for samfunnsgeografi til Det 
samfunnsvitenskapelige fakultetet at vi gikk ut 
av Geografisk institutt. Vårt fag hadde i hele sin 
historie nesten utelukkende forsket og undervist 
i samfunnsspørsmål, og hørte derfor naturlig 
hjemme blant samfunnsfagene. Plasseringen under 
Det historisk-filosofiske fakultetet var historisk. 
Den gang på 1800-tallet da geografi ble en del av 
UiOs undervisning, var det ikke noe fakultet for 
samfunnsvitenskap (SV-fakultetet ble opprett i 
1963). Etterhvert som SV-fakultetet ekspanderte, 
ble det mer og mer prekært for samfunnsgeografi 
å flytte dit, ikke minst for å kunne rekruttere 
studenter med interesse for samfunnsvitenskap.

Den fjerde seieren er at vi lyktes i å få flyttet faget 
til SV-fakultetet. Vi klarte det i andre forsøk. I det 
første nektet dekanen ved Det historisk-filosofiske 
fakultetet å gå med på en flytting, og da ble saken 
ikke forelagt universitetets styre. I neste forsøk 
fikk Bjørn Terje Asheim og jeg avgjørende hjelp 
av vår studentrepresentant i fakultetsstyret, og en 
prosess ble innledet med SV-fakultetet. Sosiologen 

Ragnvald Kalleberg var en viktig medspiller i 
denne prosessen. Den endte med at vi i 1994 ble 
en avdeling direkte under fakultetet, og i 1996 en 
del av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
(ISS). Ved skifte av fakultet var det to av våre 
10 vitenskapelige ansatte som valgte ikke å være 
med. SV-fakultetet ga oss én ny stilling. Vi fikk 
videre med oss én administrativ stilling. I dag har 
samfunnsgeografi 11 fast vitenskapelig ansatte.

Den femte seieren lyktes i tredje forsøk. Da klarte 
jeg å opprette et studieprogram i Development 
Geography for utenlandske studenter. SV-
fakultetet ville ikke innvilge de to første søknadene 
om opprettelse av dette toårige mastertilbudet. I 
1998 ble den tredje søknaden akseptert. Interessant 
er det at samme år startet Samfunnsøkonomisk 
institutt sitt første mastertilbud for utenlandske 
studenter. Ingen av de andre SV-fagene har hatt et 
slikt studietilbud. I dag er Development Geography 
nedlagt på grunn av den konservative regjeringens 
terminering av “Kvote-programmet”, støtten til 
utenlandske studenter. Det er dessverre ikke mulig 
å opprettholde et studieprogram for bare “rike” 
selvfinansierte studenter fra land i Afrika og Asia!

Den siste seieren er at jeg fikk natur- og 
samfunnsgeografer i Bergen og Trondheim med 
på at redaktøransvaret for tidsskriftet Norwegian 
Journal of  Geography skal gå på omgang mellom 
de tre lærestedene (jeg var sammen med Tormod 
Klemsdal, naturgeograf, redaktør av tidsskriftet 
i 10 år). Tidligere hadde det bare vært knyttet 
til Geografisk institutt i Oslo. Jeg så det som 
viktig at også de to andre stedene ble involvert i 
arbeidet med tidsskriftet for da ville det bli mer 
interesse for og kvalitet i det. Tidsskriftet er eid 
av Norsk Geografisk Selskap. Mitt forslag om at 
annethvert nummer skal være henholdsvis natur- 
og samfunnsgeografi fikk også tilslutning. Det ble 
imidlertid ikke enighet om å starte to tidsskrifter 
ett i hvert fag. Nå er dette ikke så viktig siden 
tidsskriftet er tilgjengelig digitalt, og enhver kan ta 
ut de artiklene de er interessert i.

Tilslutt vil jeg oppsummere min institusjonelle 
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erfaring med at man må kjempe for det man tror 
på, og være utholdende. Det er viktig å ha ideer til 
endringer, forutsatt at det er til det bedre. Endring 
av noe som fungerer bra er dessverre ganske vanlig. 
For samfunnsgeografi er det viktig å opprettholde 
et kritisk minimumsantall av ansatte som arbeider 
med forskjellige temaer og steder slik at studentene 
ser variasjon og bredde, og at faget dermed fremstår 
som interessant og relevant for samfunnsendring.

“Det er viktig å ha 
ideer til endringer, 
forutsatt at det er til 
det bedre. Endring av 
noe som fungerer bra 
er dessverre ganske 
vanlig.”
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kviss!
1. Når og hvor fant den første streiken i Norge sted, og 
hvem stod bak? 
2. Hvilke tre elementer skriver Øyvind Bjørnson i 
Arbeiderbevegelsens historie at arbeiderbevegelsen er 
bygget på? 
3. Hva er en grunnlønn som gis til alle borgere i et land, 
helt ubetinget, uten behovsprøving eller krav til arbeid? 
4. Når foreslo Hesselberg å skifte navn fra Kulturgeografi 
til Samfunnsgeografi? 
5. 9. april 1984 ble et vannskille i Colombiansk historie. 
Jorge Eliécer Gaitán ble skutt og drept utenfor sitt 
kontor i Bogotá sentrum. Hendelsen utløste en periode 
med borgerkrig mellom liberale og konservative. Hva 
het denne perioden? 
6. Hvor mange prosent av befolkningen eier 80% av 
den dyrkbare jorda i Colombia? 
7. Hva kaller Graeber  jobber som kun, eller 
hovedsakelig, eksisterer for å få andre til å fremstå som 
viktige? 
8. Hva heter den kriminelle banden som har plaget 
Italia gjennom en årrekke? 

9. Hva het organisasjonen som de lokale ildsjelene i 
Tyssedal opprettet? 
10. Hva heter den danske arkitekten som står bak 
den populære teorien om at små, kompakte byrom er 
koselige og brukervennlige? :’-) 
11. Hva heter den uformelle LO-tradisjonen som sier at 
det skal tas hensyn til grupper som rammes hardest av 
politiske avgjørelser?  
12. Hvem trekkes ofte frem som grunnleggeren av 
arbeidsgeografien? 

1. Fyrstikpakkersene på Helsfyr i 
Oslo i 1889
2. Fortolkning av verden, politikk 
og felles praksis
3. Borgerlønn 
4. 1986.. 
5. “La violencia” eller Volden. 
6. Én prosent.
6. Flunkies 
6. Aporalato 

9. Aksjon Rein Fjord. 
10. Jan Gehl
11. Sakseierskapsprinsippet 
12. Andrew Herod

masteroppgaver 2018 tiLgjengeLig på www.duo.uio.no

Angell, Frida Hambro (2018) Klimaperspektiver i norsk 
fagbevegelse: en analyse av klimapolitisk handlingsrom i LO 
og utvalgte forbund
 
Baffour-Asare, Selina (2018) Environmental sustainability 
of  smallholders’ adaption practices to weather variability 
and climate change in the forest-savannah transitional agro-
ecological zone of  Ghana
 
Bergheim, Martin Dale (2018) Elbildeling: En nisje i nisjen
 
Djiofack, Viviane (2018) Child Labour in Small-scale 
Fisheries in the Coastal Areas of  Cameroon: A Case Study 
of  Kribi
 
Gunnes, Jarle (2018) Ski – en regionby i vekst: En studie av 
kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning 
og vekst
 
Hashi, Sahra (2018) Læring i skolen. En komparativ 
casestudie av læringsmiljøet på grunnskoler i Hargeisa
 

Klein, Judith Svedjan (2018) Utdanning for bærekraftig 
utvikling i norsk utdanningssektor – Norske 
styringsdokumenter og lærerstudenters representasjoner
 
Moberg, Marit (2018) Analyzing multiculturalism, feminism, 
women’s rights and negative social control in the minority 
community in Oslo. The shameless girls and other women 
with minority background
 
Nedrelid, Sigurd Oland (2018) Hvordan villaen vant – En 
studie av Småhusplanen og dens konserverende virkning på 
villastrøk i Oslo
 
Netland, Edla Gislefoss (2018) Landskap i norsk 
samtidskunst
 
Røvik, Anita (2018) Å bo på Bygdøy – En kvalitativ studie 
av flyttemotiver og stedstilhørighet
 
Schnell, Alf  Jørgen (2018) Heimkunnskapens ABC: Unges 
sparing og gjeldsdannelse i det norske hus
 
Thue, Tiril Ellingsen (2018) We – The People. A study of  
contemporary Serbian nationalism
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noveMbeR
22. & 29. november og 6. & 13 desember

Sammen for Klimabudsjett!
Tid: 08.00-09.00
Sted: Eidsvolls Plass
Politikerne våre må sørge for skikkelige klimakutt 
i statsbudsjettet! En rekke organisasjoner har gått 
sammen om ukentlige markeringer på Eidsvolls Plass 
foran Stortinget fram til Statsbudsjettet for 2019 vedtas 
i desember. Stikk innom før jobb og få varm kaffe, 
resteboller fra Too Good To Go, appeller og god stemning.

22. november 
Inn i naturen
Tid: 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset
Bildeforedrag fra norsk natur med etterfølgende refleksjoner 
fra filosof  og forfatter Sigurd Hverven rundt menneskets 
forhold til naturen.

23. november 
Shut up & write 
Tid: 09.00 - 14.00
Sted: Universitetsbiblioteket på UiO 
Akademisk skrivesenter organiserer felles, strukturert 
skrivetid. Det går ut på å skrive i 45 minutter, med felles 
pauser i 15 minutter. Ved å strukturere tiden på denne 
måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når 
andre jobber, og god samvittighet når du tar pauser. 

24. november  
Juovlamárkanat / Julemarked
Tid: 11.00 -16.00 
Sted: Dronningensgate 8B 
Sølv, tinntrådarmbånd, samisk design, horn, samisk 
håndverk, bøker, votter eller reinkjøtt? Finn noe fint!

24. november 
Klassekampens venners julemesse
Tid: 11.00 - 16.00 
Sted: Rosenkrantz gate 8 
Klassekampens venner inviterer til sin årlige julemesse. 
Her finner du spennende kunst, byens beste bokmarked, 
kvalitetslopper, vinylplater og mange flotte hjemmelagede 
produkter. 

deseMbeR 
1. desember 
Tøyensk julemarked
Tid: 12.00-17.00
Sted: Sørligata 
Det blir selvfølgelig Tøyensk Julemarked i år! Hold av dagen 
og sving innom for mat og hjemmelagde produkter. 

1. desember

Feministisk live-analyse av Love Actually 
Tid: 17.00-19.00
Pris: 100,- 
Sted: Kulturhuset 
Feministisk Filmklubb ser på hvordan denne juleklassikeren 
står for en klassisk objektifisering av kvinner som platte og 
éndimensjonelle karakterer, kun til stede for å oppfylle en 
funksjon i det mannlige narrativet, mens menn får være de 
handlende og følende subjektene. Samtidig ønsker de å ta 

tak i de elementene som gjør at også vi ser filmen år etter år. 
Hvordan har vi blitt så hekta?

2. desember 
Saklig Søndag. Arne Johan Vetlesen om miljøkrisen
Tid: 13.00-14.00 
Sted: Litteraturhuset
Filosofen Arne Johan Vetlesen og sosiologen Rasmus 
Willig har skrevet et kampskrift om miljøkrisen. Vetlesen 
presenterer et radikalt oppgjør med teknologioptimisme, 
intetsigende forbruk og sosiale medier – som han mener 
gjør oss blinde for alt det levende rundt oss.

12. desember 
Noradkonferansen 2018 - Sivilt samfunn: Trusler og veivalg
Tid: 09.00 -15.00
Sted: Holbergs gate 30 
Når vilkårene endres og handlingsrommet krymper, 
må sivilt samfunn finne nye måter å arbeide på. Årets 
Noradkonferanse handler om hvordan sivile aktører møter 
utfordringene og likevel klarer å finne handlingsrom. 

16. desember og 6. & 12. januar

Søndagsomvisning: Harald Sohlberg; Uendelige landskap
Tid: 14.00-15.00
Sted: Universitetsgata 13
Harald Sohlberg (1869–1935) gjør norske landskap til 
sitt hovedmotiv. Bildene viser konkrete steder, men også 
sinnets, tankens og evighetens landskaper.
 
27. desember 
Romjulskonsert med Ohnesorg
Tid: 19.00-22.00
Pris: 50,- (student) 
Sted: Kulturhuset 
For fjerde året på rad arrangeres Ohnesorgs tradisjonsrike 
romjulskonsert. De lover gjenhør med de gode, gamle 
sangene, noen nye innslag og kanskje en julesang eller to!

januaR 
10. januar 
Samtale: Natur, kunst og virkelighet
Tid: 17.30 - 18.30 
Sted: Universitetsgata 13
Hva skjer når kunstnere skildrer og formidler natur? Hva er 
den virkelige naturen?
Ssamtale mellom Torbjørn Ekelund fra naturmagasinet 
Harvest og Ellen Lerberg, seniorkurator formidling.

11. januar - 18. januar 
Oslo
Tid: 20.00
Pris: 260,- (Student) 
Sted: Det Norske Teater, Kristian IVs gate 8.  
Dette er historia om korleis samtale, kompromiss, tillit og 
tru på at ein kan få det til, kan påverke historia. På nokre 
månader i 1993 blei vesle Noreg og paret Mona Juul og 
Terje Rød-Larsen sentrale i eit internasjonalt politisk 
spel som resulterte i den såkalla Oslo-avtalen. Året etter 
gikk Nobels Fredspris til dei politiske leiarane i Israel og 
Palestina. Freden var ikkje langvarig, og i ettertid har kritiske 
røyster stilt spørsmål ved heile prosessen.
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