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02 Forbruk

For vårens utgave av Samfunnsgeografen 
var vi i redaksjonen innom flere 
temaer vi tenkte ville være 
interessante å belyse fra et 
samfunnsgeografisk perspektiv. 
Det ble diskutert blant annet 
boligpolitikk, klimautfordringer og 

”finansialisering”. En fellesnevner 
for temaene vi diskuterte var 
nettopp forbruk. Enten det gjelder 
vårt boligforbruk, vårt plastforbruk 
eller vårt ødeleggende forbruk av 
naturens ressurser, kommer vi ikke 
unna vår rolle som konsumenter 
innenfor det kapitalistiske systemet. 
Dermed var temaet for vårens utgave 
satt; hvordan kan vi forstå forbruket 
vårt?  

 

Vi har samlet inn mange interessante 
bidrag, med en god blanding av 
intervjuer, korte tekster og lengre 
tekster, i tillegg til illustrasjoner 
og bilder. Det går en rød tråd 
gjennom mange av tekstene; flere 
av de omhandler hvordan vi 
analyserer forbruket vårt, og det 
settes spørsmålstegn ved om det 
er opp til hver enkelt å individuelt 
redusere sitt forbruk, eller om det 

Sondre Thorbjørnsen oss om hvor 
mye er nok?, der han diskuterer den 
evige produktivitetsveksten opp 
mot forbruket vårt og spådommer 
om fremtidig redusert arbeidstid. 
Bachelorstudent Tina Vågenes tar 
oss med til underholdningens verden 
der de fattiges forbruk blir gjenstand 
for latterliggjøring, gjennom TV-
programmer om hoarding, elleville 
Black Friday-salg og Marie Kondo 
som spør deg ”does this spark joy?”.

 

Forbruket vårt er stort og tolkes 
som et resultat av de iboende 
mekanismene i kapitalismen, og en 
av våre største forbruksposter er 
vårt boligkonsum. Samfunnsgeograf 
Alf Jørgen Schnell diskuterer BSU-
ordningens paternalistiske ideologi; 
en ordning som oppdrar de unge til å 
spare seg til gjeld. Han tar til orde for 
å snakke om kollektive boligplaner, 
heller enn individuelle spareplaner. I 
samme ånd analyserer masterstudent 
i samfunnsgeografi ved UiB, Daniel 
Vernegg, byens produksjons- og 
forbrukssfære gjennom et marxistisk 
rammeverk. Han argumenterer for 
at boligproduksjon og -omsetning 

kreves samfunnsmessige 
transformasjoner for 
å radikalt endre vårt 
f o r b r u k s m ø n s t e r ? 
Et gjennomgående 
argument er nettopp at de 
utfordringene forbruket 
vårt resulterer i, ikke kan 
løses på det individuelle 
plan.

 

Det er nettopp dette 
Arve Hansen, postdoktor 
ved SUM, påpeker i 
sin tekst; (over)forbruk 
er et fundamentalt 
sosialt problem, og kan 
ikke forstås eller løses 
individuelt. Masterstudent 
Henrikke Ellingsen tar 
til orde for å løse dagens 
klimaproblemer gjennom 
å skape allianser på 
tvers av generasjoner og 
grenser, for å etablere et 
økososialistisk alternativ 
til dagens korrumperende 
og ekspanderende 
kapitalistiske system. I sin 
tekst spør masterstudent 

Fra redaksjonen
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Fra redaksjonen

ivaretar ekspansjonsbehovene til 
kapitalen, heller enn å levere gode 
og rimelige boliger til forbrukere. 
Venstresidas svar må være en ny grønn 
deal som inkorporerer et offentlig 
boligbyggingsprogram som sikrer 
retten til byen for det store flertallet.

 

Utgaven kan også by på en rekke 
spennende intervjuer! I Bergen 
ble Norges eneste studentdrevne 
konferanse BISC arrangert, og 
Samfunnsgoegrafen var til stede for 
å lære av de inspirerende studentene 
i Bergen. Tema for konferansen var 
Towards sustainable futures – facing global 
challenges today. Vi har også fått være 
med på en av Restarters Norway sine 
fiksefester, der du kan få hjelp til å 
fikse ødelagte elektroniske dingser. 
Fiksefestene fungerer som et 
alternativ til forbrukerkapitalismen 
der bruk og kast er standarden. I 
en samtale med samfunnsgeograf 
Karl Fredrik Tangen får vi høre 
om forbrukets geografi og veien fra 
samfunnsgeografien, via Marx, til 
markedsføringsbransjen. 

 

Samfunnsgeografen vender også 
et lite blikk ut i den store verden; 
bachelorstudent Eva Benedikte 
Skogli står for et reisebrev fra 
Kairo, der hun har vært vitne til en 
autoritær byutvikling som flytter 

sentrumet ut til den nye 
s a t e l l i t t h ov e d s t a d e n 
Wedian. Åpne plasser, 
spredt bebyggelse og 
bilavhengighet er sentrale 
trekk – en kontrollerende 
byplanlegging som 
skal hindre opprør og 
demonstrasjoner. I tillegg 
har bachelorstudentene 
vært på studietur til Lisboa 
og har delt fine bilder og 
erfaringer fra turen med 
oss!  

 

Tidligere dette semesteret 
ble samfunnsgeografenes 
første vinterseminar 
arrangert, der tema 
var periferier. Du kan 
lese samfunnsgeograf 
David Jordhus-Lier 
sin oppsummering 
av seminaret og hans 
refleksjoner rundt 
g j e n n o m f ø r i n g e n 
og de kommende 
v i n t e r s e m i n a r e n e . 
Bachelorstudenter Tina og 
Sara Andersen Vågenes 
har revidert en tekst 
som tidligere i år ble 
publisert i Universitas, 
der de diskuterer 
g r u v e d u m p i n g e n 

i Repparfjorden i lys av 
ressurskolonialisme.

 

Legg også merke til de flotte 
illustrasjonsbidragene vi har fått fra 
bachelorstudent Liv Marit Hårstad, 
illustratør Clara Duopovec og 
Anders Kvammen sine illustrasjoner 
for Boligopprøret!

 

Vi håper bidragene i denne utgaven 
faller i smak, og inspirerer til å radikalt 
utfordre forbrukskapitalismen!
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Det er liten tvil om at vi 
brukar for mykje av jorda 
sine ressursar. Store delar 
av dette overforbruket er 
på ulike måtar kopla til 
private hushaldningar og 
har å gjere med daglegdagse 
ting som kva vi et, korleis 
vi bevegar oss rundt og 
kva vi har på oss. Det er 
forbrukarar i rike land 
som Norge som brukar 
klart mest, men forbruket 
blant framveksande 
middelklasser i mange 
delar av det såkalla globale 
Sør aukar raskt. Det hastar 
å skape meir berekraftige 
forbruksmønster. Dette 
handlar sjølvsagt om 
både handlingane og 
haldningane til kvar og 
ein av oss. Men det er 
ikkje nok å oppfordre 
enkeltmenneske til å endre 

åtferd. Nei, skal vi få til å gjere noko 
med forbruket må vi slutte å fokusere 
på den individuelle forbrukaren.

 

Den rasjonelle forbrukaren 
finnast ikkje

Det er ikkje det at ikkje kvar og ein av 
oss har ansvar. Det har vi sjølvsagt. 
Og det er både positivt og viktig at 
enkeltmenneske bryr seg og på eiga 
hand prøver å få til ei berekraftig 
omstilling. Men vi veit det er ein 
kamp i motbakke som relativt få 
tek fatt på. Og vi veit at det ikkje 
er der løysinga kan ligge. Vi burde 
vite det, i alle fall. Innan forsking 
og politikk fører den individuelle 
forbrukaren oss på villspor. I store 
delar av forskinga er gjerne modellen 
meir eller mindre egoistiske og 
rasjonelle menneske. Det vil seie at 
vi gjer val basert på informasjon som 
vi behandlar i hjernen. Etter denne 
modellen er det slik at du vel butikk 

basert på kognitive kalkuleringar. 
Du ser ein masse varer og let hjernen 
gjere jobben med å prosessere alt du 
veit om dei ulike varene. Og så vel 
du den som gir deg det beste utbyttet 
for minst mogleg pengar. Veldig 
forenkla, sjølvsagt, så er dette teorien 
som ligg til grunn for store delar av 
økonomifaget og psykologifaget.

 

forbruk er eit funDamentalt 
sosialt fenomen

Den rasjonelle, kontekstuavhengige 
forbrukaren er ein myte. Politisk 
fører denne myten til illusjonen om 
ein forbrukar som fyrst og fremst 
handlar ut i frå verdiar, informasjon, 
overtyding og val. Det blir snakka 

det sosiale overForbruket
arve Hansen, postdoktor ved suM, uio

Vi er fundamentalt 
påverka av strukturane 
rundt oss

Arve Hansen
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til samvita til den enkelte av oss. At 
vi burde velje grønare produkt, at vi 
burde køyre mindre bil, at vi burde 
flyge mindre, bruke mindre plast, 
ete mindre kjøt, resirkulere meir, 
sykle meir og så vidare og så vidare. 
Berre vi får nok informasjon om dei 
negative sidene ved forbruket vårt, 
vil vi endre åtferd. Problemet er berre 
at det ikkje er slik vi fungerer. Etter 
fire tiår der forbruk har hatt ei sentral 
rolle i delar av samfunnsforskinga, er 
det ein ting alle er einige i – ei slags 
sanning vi kan ta utgangspunkt i: 
Forbruk er eit fundamentalt sosialt 
fenomen.

 

kor frie val gjer vi, eigentleg?

Det kjem nok ikkje som noka 
overrasking på nokon at vi blir 
påverka av folk rundt oss, av vennar 
og familie, og av sosiale normer 
som finnast i samfunnet. Dette er 
heller ikkje nytt for økonomane og 
psykologane som tek utgangspunkt 
i det rasjonelle individ. Det er 
mogleg å snakke om eit utvida 
rasjonalitetsomgrep innan desse 
tilnærmingane. Men det er noko 
anna å verkeleg ta det sosiale seriøst, 
og å gjere det til utgangspunkt for 
teoribygging rundt menneskelig 
åtferd. Praksisteori gjer nettopp dette. 
I samfunnsforskinga er strukturar og 
aktørar evige spørsmål. Altså i kor 

stor grad vi blir påverka av strukturar i samfunnet, og i kor stor 
grad vi sjølve styrer åtferda vår. Kor frie val vi gjer, om du vil. Sosial 
praksisteori, som har røter langt tilbake i tid men som kanskje er 
mest kjent gjennom tenkarar som Pierre Bourdieu og Anthony 
Giddens, prøver å legge seg ein stad i mellom struktur og aktør. 
Denne retninga har sett ei veldig gjenoppblomstring i alle delar av 
samfunnsforskinga dei siste to tiåra, og har også blitt dominerande 
innan delar av forbruksforskinga (utanom i disiplinar som økonomi 
og psykologi).

Det sosiale overforbruket

Illustrajon: Liv Marit Hårstad
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vi blir funDamentalt 
påverka av kontekst

I staden for å ta 
utgangspunkt i den 
individuelle forbrukar, 
tek ein utgangspunkt i 
det vi gjer i fellesskap. Ta 
sykling. I staden for å ta 
utgangspunkt i kvifor den 
einskilde av oss syklar, ser 
ein på sykling som felles 
praksis og prøver å forstå 
kva som gjer at somme 
deltek i denne og andre 
ikkje. For å forske på dette 
snakkar ein med folk, men 
observerer gjerne også. 
Ein ser på vanar, og det 
er viktig, sidan vi veit at 
det å ha gjort noko før 
aukar sjansane for å gjere 
det igjen. Vi er i stor grad 
vanemenneske, alle som 
ein. Vidare vurderer ein 
tankar rundt komfort 

og tilgjengelegheit. Og ein ser på 
sosiale, økonomiske og materielle 
forhold. I staden for at ingenting 
handlar om kontekst, handlar ALT 
om kontekst. Hovudpunkta for 
praksisteori er relativt enkle: Vi 
har som individ sjølvsagt både vilje 
og moglegheita til å gjere val, men 
dette er berre toppen av isfjellet av 
korleis vi fungerer. Dermed er det 
også feil å ta utgangspunkt i individ 
og val. Vi er fundamentalt påverka 
av strukturane rundt oss. Og vi 
påverkar strukturane!

 

meir sykling meD riktig 
infrastruktur

Den materielle verda er viktig. Den 
er noko som har fått stadig meir 
merksemd i praksistilnærmingar 
til forbruk. Her ser ein på korleis 
dei fysiske tinga rundt oss, som til 
dømes infrastruktur, påverkar oss og 

forbruket vårt. Overforbruket vårt 
kan ikkje vere kvar enkelt av oss sitt 
ansvar når det heilt openbert er eit 
strukturelt problem. Igjen er sykling 
eit enkelt eksempel å bruke. Det 
er i ferd med å bli meir populært i 
Oslo. Grunnen, vil eg påstå, er ikkje 
fyrst og fremst at stadig fleire blei 
overtydde om at sykling er bra for 
både ein sjølv, byen og planeten, sjølv 
om det sjølvsagt er faktorar. Nei, 
det lykkast fordi Oslo endelig, etter 
fleire tiår med prat, har lagt til rette 
for syklistane. Det har blitt tryggare 
å sykle, det finnast fleire sykkelstiar, 
det er fleire moglegheiter for elsyklar 
og ein får støtte til vintersykling. Då 
kan hjula bokstaveleg tala byrje å 
rulle og stadig fleire kan bli rekruttert 
til den felles sosiale aktiviteten det 
tross alt er å sykle. Med andre ord 
kan rett infrastruktur føre til enda 
meir sykling, og sånn blir den sosiale 
praksisen det er å sykle styrka.

 

å ete minDre kjøt er ikkje så 
lett

Eller ta kjøt. Som forbrukarar i 
Norge får vi stadig beskjed om at vi 
et for mykje kjøt, i alle fall av somme 
typar. Og det gjer vi verkeleg! 
Lenge har helse vore i fokus, no 
omsider også miljø. Så vi får høyre 
frå både myndigheiter og media at 
dette burde vi endre. Samtidig blir 

Vi må rett og slett slutte 
å ta utgangspunkt i den 
individuelle forbrukaren 
og tenke samfunn, 
økonomi og sosial 
praksis i heilheit.

Arve Hansen



07Forbruk

kjøtproduksjon subsidiert og ulike 
aktørar i matvarehandelen pressar 
prisane ned. På sommaren blir 
vi  bombarderte av kjøtreklamar 
og av ulike kjøtprodukt. Familie 
og venar forventar gjerne å bli 
servert kjøt, eller at du et kjøt, og 
i grillsesongen er alt dette presset 
enda sterkare. Det er jaggu ikkje lett 
å vere fornuftig forbrukar! Grilling 
er eit godt eksempel på sosial praksis. 
Ein kjøtintensiv sosial praksis. Det 
er ganske opplagt at det er særs 
mange faktorar som sterkt påverkar 
korleis du gjennomfører ein tilfeldig 
grillomgang i parken eller på altanen. 
Om vi i staden for å fokusere på 
enkeltindividet hadde fokusert på 
korleis kjøtet inngår i dagleglivet vårt, 
korleis det blir handla, laga og ete, 
kva rettar det inngår i, kor viktige 
sosiale faktorar er, samt korleis ulike 
marknadskrefter dytter oss i retning 
stadig meir kjøt, så hadde vi i alle fall 
stått betre rusta til å gjere noko med 
det.

overforbruk er eit strukturelt 
problem

Teoriar om rasjonelle forbrukarar tek 
gjerne utgangspunkt i at menneske 
alltid vil ha meir. Det er nok ein 
feilslutning. Det finnast i alle fall 
mange bevis på at dette ikkje 
nødvendigvis er tilfelle. Men vi lever 

Det sosiale overforbruket

i samfunn som legg opp til 
at vi skal ville ha meir. Og 
som heile tida dyttar oss i 
retning meir av det meste. 
Enten vi konsumerer for å 
prøve å skilje oss ut, eller, 
som eg vil hevde er mykje 
meir vanlig, vi konsumerer 
for å ikkje skilje oss ut. For 
å passe inn. For å løyse 
miljøkrisene vi står i er det 
veldig mange ting som må 
endrast. Ein av dei er at vi 
må endre forståinga vår av 
kven vi er og kva som driv 
oss. Vi må tørre å tenke 
større og meir komplekst. 
Vi må rett og slett slutte 
å ta utgangspunkt i den 
individuelle forbrukaren 
og tenke samfunn, 
økonomi og sosial praksis 
i heilheit. Overforbruket 
vårt kan ikkje vere kvar 
enkelt av oss sitt ansvar 
når det heilt openbart er 
eit strukturelt problem. 
Då må vi løyse det som 
samfunn, ikkje kvar for 
oss.

 

Denne teksten er basert på eit innlegg på konferansen 

Rethinking Sustainability på Blindern i februar 

2019 og ein tidlegare versjon har vore publisert på 

SUM-bloggen, Universitetet i Oslo.

 

Arve Hansen er postdoktor ved Senter for uvikling 

og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo og forskar 

på forbruk, miljø og utvikling. På nettsidene til 

SUM finn ein meir om forskinga han og kollegaer 

g jer på dei sosiale og politiske utfordringane knytta 

til berekraftige forbruksmønster og energiløysingar.
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I sitt essay “Economic Possibilities Of 
Our Grandchildren” fra 1930, dristet 
John Maynard Keynes seg til å spå 
at vi om hundre år kun ville trenge 
å jobbe 15 timer i uka. Selv om ikke 
filofaksen viser 2030 enda, virker det 
høyst usannsynlig at vi om drøyt ti år 
kun kommer til å jobbe 15 timer i uka. 
Så hva var det Keynes overså? Skal vi 
tro boken “How Much Is Enough” 
(2013), utgjør forbruket vårt en 
stor del av grunnen til at vi fortsatt 
kan se langt etter 15-timersuka. I 
boken utforsker forfatterne Robert 
og Edward Skidelsky (far og sønn) 
hvordan vår forståelse av hva som 
utgjør et godt liv henger tett sammen 
med arbeidstid og (over)forbruk.

Et viktig premiss for Keynes’ tekst, 
er at vi med en vekst lik den vi 
hadde sett til da, ville mangedoble 
produktiviteten målt i BNP per capita, 
gjennom teknologisk utvikling, og 
som en konsekvens ville få dramatisk 

redusert behov for arbeid. Skidelsky 
viser at Keynes har truffet bra på sin 
spådom om mangedobletvekst i BNP. 
Arbeidstiden derimot, har sunket fra i 
underkant av 50 timer i uka i 1930, til 
i underkant av 40 timer per uke i dag1. 
Hva er forklaringen på dette? Keynes 
spådommer hvilte ifølge Skidelsky 
på antakelsen om at vi gjennom den 
økte produktivitetsveksten på sikt 
ville få “nok” til å tilfredstille våre 
menneskelige behov.

Det er her Keynes ifølge Skidelsky 
og Skidelsky trår feil: “he failed 
to distinguish wants from needs” 
(Skidelsky og Skidelsky, 2013, s. 25). 
Ifølge forfatterne kan man snakke 
om behov som en objektiv, endelig 
størrelse, mens ønsker, som er rent 
psykiske, kan vokse i det uendelige 
både i kvantitet og kvalitet: “[T]his 
means that economic growth has no 
natural tendency to stop. If it comes 
to a halt, it will be because people 

choose not to want more 
than they need” (Ibid, s. 26). 
Keynes tok utgangspunkt i 
middelklassens daværende 
levestandard, og tok for 
gitt at når folk hadde til 
maldonsalt i grøten, så ville 
de ikke ha noe behov for å 
arbeide og tjene mer enn 
til å dekke disse behovene2.

Far og sønn Skidelsky 
trekker fram en rekke ulike 
forklaringer på hvorfor vi 
mennesker ikke har nådd 
metningspunktet Keynes 
så for seg. En interessant 
forklaring forfatterne 
trekker fram, kommer fra 
den svenske økonomen 
Staffan Linder. Han hevdet 
at vi gjennom arbeid og 
økt konsum også får mer 
ut av hver “enhet” fritid: 

“Just as workers become 

Hvor Mye er nok? 
sondre tHorbjørnsen, 

Masterstudent i saMFunnsgeograFi uio

Sondre Thorbjørnsen
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more productive by working with 
more tools and capital equipment, 
consumers get more out of their 
leisure time when more gadgets are 
used per time unit”(Ibid, s. 36). En 
time på nye Randonee-ski er altså 
mer verdt enn to timer på mammas 
gamle fjellski. 

Skidelsky og Skidelsky vektlegger at 
mye av vårt konsum er en konsekvens 
av skapte behov: “At no level of 
material wealth will I feel satisfied 
with what I have, because someone 
will always have more than I do”(Ibid, 
s. 37). Fordi vi ønsker oss det de 
andre har, jobber vi enda mer for å 
få råd til nye dingser og duppeditter, 
men det gjør jaggu naboen også. 
Dette vakuumet forutså også Keynes 

i sin tekst. I hans tekst framkommer 
ytret han bekymring for hva i alle 
dager vi skulle bruke tiden vår på, 
når vi på sikt ville få en radikalt 
kortere arbeidstid.  “..there is no 
country and no people, I think, who 
can look forward to the age of leisure 
and of abundance without a dread. 
For we have been trained too long 
to strive and not to enjoy” (Keynes 
1930, s. 5). Kanskje er det enklere å 
konstruere forbruk og behov enn å 
måtte forholde seg til nettopp dette 
problemet. 

Keynes, J. M. (1930)

Economic possibilities of our grandchildren

Tilgjengelig fra http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf

Skidelsky, R. og Skidelsky, E. (2012)

How much is enough? Money and the good 
life. Other Press, New York

Hvor mye er nok?

Sluttnoter

1  Grafene forfatterne tar 
utganspunkt i er for “the industrial world” 
(Se Skidelsky, s. 21)  uten å gå mer inn på 
forskjeller mellom land og regioner. Her 
er det naturligvis mye rom for  geografisk 
nyansering, men Keynes la heller ingen 
geografiske begrensninger på sin “spådom”.

2   Til hans forsvar diskuterer han 
også dette så vidt i sin tekst, hvor han skiller 
mellom absolutte og relative behov. Se 
(Keynes 1930, s. 4).
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Hvordan kan vi skape en 
reperasjonskultur i dagens samfunn 
når de store teknologiselskapene 
legger opp til en bruk- og kast-
samfunn? Høsten 2016 ble Restarters 
Norway startet med støtte fra Norway 
Makers, Naturvernforbundet, 
Deichman og SoCentral. Restarters 
Norway er en del av et internasjonalt 
Restarters-nettverk som har vokst ut 
av det Londonbaserte ”The Restart 
Project”. Målet er å endre folks 
forhold til elektronikk gjennom 
fiksefester basert på frivillighet, 
delingskultur og bærekraft.

rekke ressurser som gull, 
gallium og tinn, som det er 
forventet knapphet på det 
neste tiåret, forteller Kaja.  

aktivt og sosialt 
fellesskap

Som et svar på denne 
utfordringen arrangerer 
Restarters Norway 
fiksefester i Oslo to 
ganger i måneden. På en 
fiksefest kan man møte 
opp med elektronikk som 

Samfunnsgeografen har deltatt 
på fiksefest på Deichmanske 
Hovedbibliotek og snakket med Kaja 
Juul Skarbø som er prosjektleder og 
drifter arbeidet til Restarters Norway 
til daglig. Hun mener at en kreativ og 
sosial reparasjonskultur er nødvendig 
for at elektronikkbransjen skal bli 
mer bærekraftig. 

- Nordmenn ligger på Europatoppen 
når det gjelder bruk og kast av 
elektronikk. Produksjonen av 
elektronikk krever store mengder 
kjemikalier, vann og fossile 
brennstoffer, men også en lang 

bli en Fikser!
tekst & Foto: Henrikke sætHre ellingsen

Henrikke Sæthre Ellingsen
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hodetelefoner, støvsuger og kaffekvern forsøkt fikset i samarbeid 
med de frivillige. Det gis ingen garanti for at produktet blir fikset, 
men iherdige forsøk og en løsningsorientert vilje er garantert til alle 
som møter opp. 

- Vi ønsker at Fiksefestene skal være gratis, slik at det er lavterskel å 
delta og tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn. En Fiksefest er 
et sosialt arrangement der deltakerne blir med å fikse dingsene sine, 
og får være med å åpne opp og se hva som er inni. Det er sted man 
kan lære nye ting og oppleve mestringen med å få noe til å fungere 
igjen, fastslår Kaja.

I tillegg kan Kaja fortelle at Restarters Norway er en del av et 
større fellesskap, hvor fikserne er aktive i internettforum og knytter 
kontakt på tvers av landegrenser. På nettforumene kan man dele 
erfaringer og bidra til kunnskapsproduksjon om hvordan ting kan 
fikses på en lettere eller bedre måte. På denne måten bidrar de til 
at hvem som kan være en fikser i første omgang kun er definert av 
interesse, så kan man bygge videre på kunnskapen etter hvert som 
man får mer erfaring. 

- Vi ønsker at alle som vil være med å skru og fikse skal kunne bidra. 
Fiksefestene våre er lavterskel. Du skal kunne møte opp uten en 
form for opparbeidet ekspertise på forhånd, men heller komme hit 
med innstilling om å lære og dele av den kunnskapen du allerede 
har og tilegner deg underveis. På den måten bygger vi et sosialt 
fellesskap og en reparasjonskultur med utgangspunkt i deling, sier 
Kaja.

Det er en avslappet atmosfære på Deichman hovedbibliotek, 
hvor denne månedens andre fiksefest er lagt til. Kaja forteller at 
fiksefestene er blitt populære, og i løpet av fire timer på en lørdag 
finner 30 ulike reparasjoner sted. 26 ulike apparater blir fikset 
og har dermed fått forlenget levetid. Problemene er varierte; i en 
kaffetrakter er det en stein som har stoppet hele kvernen, en mac 
har virus og en veldig støvete vifte, en lampe har sluttet å virke, men 
blir fikset av kyndige hender og hoder. To apparater, en VHS spiller 

fiksetips!
Nettsiden  

https://tavarepadetduhar.no/ gir deg 
enkle tips til hvordan du fikse ting 

som har gått i stykker. 

• Folkeverkstedet er et gratis 
verksted på Deichmanske bibliotek 

som er åpent for alle som liker 
å fikse, bygge, reparere og skape. 
På Hovedbiblioteket kan du låne 
verktøy, bruke fotoprinter eller 

låne symaskin. Les mer på http://
folkeverkstedet.deichman.no 
• “Dans for voksne” er en 
Facebookgruppe som har 
fellesverksted for å fikse 

instrumenter og mekkeklubber 
hvor hvem som helst komme 

og sette sammen sin egen 
elektronikk uansett ambisjons- og 

kunnskapsnivå. 
• Du kan få tilgang til 

reperasjonsutstyr og kunnskap om 
sykkelreparasjon på Bike Kitchen 
Blindern i Niels Henrik Abels hus. 
Trenger du deler må du skaffe de 

selv, men resten er gratis. 

Bli en fikser!

av ulike grunner ikke fungerer. Det 
er et gratis og sosialt arrangement 
der hvem som helst kan møte opp 
og reparere elektronikk sammen 
med frivillige fiksere med tekniske 
ferdigheter. Det meste kan repareres 
og gjenbrukes, og på dagens fiksefest 
ble alt fra mobiler, leker, PCer, 

https://tavarepadetduhar.no/
http://folkeverkstedet.deichman.no/
http://folkeverkstedet.deichman.no/
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og en symaskin kan i utgangspunktet 
fikses, men trenger mer tid eller å bli 
sett på av en profesjonell reparatør. 
Det eneste som ikke lar seg redde 
er en elektrisk tannbørste. Det 
er fint å se at så mye lar seg fikse, 
samtidig har fikserne sett at en del 
reparasjoner blir stadig vanskeligere 
og nye deler mer utilgjengelige. Kaja 
forteller at Restartersbevegelsen 
jobber aktivt for å endre rammene 
for produktutvikling. 

- Mye av problemet i dag er at mange 
produkter har veldig kort forventet 
levetid. Dette har røtter tilbake til 
1930-tallet da begrepet ‘planlagt 
foreldelse’ ble lansert som et tiltak 
for å stimulere og opprettholde 
økonomien i nedgangstider. Det 
er også et problem at reparasjon 
i mange tilfeller er vanskelig eller 
dyrt. Det kan være måten en mobil 
er limt sammen eller hvordan et 
kjøkkenapparat kan være nærmest 
umulig å ta fra hverandre. Det 

er denne bransjenormen vi 
ønsker å få bukt med. Vi trenger 
forretningsmodeller som ikke baserer 
seg på en høy gjennomstrømning av 
råmaterialer i verdikjeden, men som 
inkluderer hensyn til reparasjon og 
resirkulering når produktene lages. 

politiske tiltak for mer 
reparasjon

Statistikk om hvert forsøk på 
reparasjon samles på nettsiden til 
The Restart Project, og gjennom et 
‘Fiksometer’ kan man både beregne 
hvor mye CO2 man har spart på hver 
fiksefest, samtidig som den gir en 
oversikt over hvilke produkter som 
lettest lar seg fikse. Ved å dokumentere 
og samle statistikk fra alle Restarters-
gruppene rundt omkring i verden 
samles data som kan være viktige 
bidrag til forbruksforskning og 
som kan brukes til å påvirke 
politikkutforming. I tillegg er det 
et verktøy for forbrukere som kan 
undersøke produkters muligheter for 
reparasjon før de kjøper nytt. 

- På lik linje med resten av den 
internasjonale Restartersbevegelsen 
krever vi at det nå kommer grønnere 
og mer etisk produsert elektronikk på 
banen, at det blir enklere og billigere 
å kunne reparere, og at vi går bort i 
fra et bruk og kast samfunn, forteller 
Kaja. 

Hva tenker du er gode politiske 
vedtak for å få dette til? 

- Vi mener at det burde 
innføres momsfritak 
på reparasjons- og 
utleietjenester, og jobber 
sammen med andre 
organisasjoner og bedrifter 
i Norge for å få dette 
gjennom. I Sverige har 
man gått inn for delvis 
momsfritak på reparasjoner, 
og de har gjort seg mange 
erfaringer på hva som har 
fungert og ikke. Dette kan 
vi lære av og bruke til å 
innføre enda bedre tiltak 
her hjemme. For eksempel 
mener vi at det er vel så 
viktig å se på muligheten 
for momsfritak på visse 
reservedeler for å bedre 
vilkårene for reparatører. I 
tillegg vil det være viktig at 
elektronikkprodusentene 
har mer fokus på 
modulbaserte produkter 

Henrikke Sæthre Ellingsen
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som enklere kan tas fra hverandre, 
og at de tilgjengeliggjør manualer og 
reservedeler i lang  tid etter at salg av 
produktet har stoppet. På den måten 
kan man enklere bytte ut den enkelte 
del som er gått i stykker i stedet for å 
måtte kjøpe hele produktet nytt. 

I tillegg trengs det retningslinjer 
for elektronikkbransjen. EUs 
økodesigndirektiv er et eksempel på 
hvordan retningslinjer kunne blitt 
laget i Norge. Økodesigndirektiv er 
laget for å kunne regulere og motvirke 
måten bransjen designer produkter 
med kort utløpsdato. Fortiden er det 
under revidering fordi det foreløpig 
kun gjelder det større produkter som 
hvitevarer. 

- Restartes Norway ønsker at all 
elektronikk skal omfattes av slik 
regulering, slik at forbruket reguleres 
i retning av et reparasjonssamfunn. 
Da blir det også viktig at samfunnet 
rigges for dette og at det tilrettelegges 
for synlige, tilgjengelige og 
prismessig konkurransedyktige 
reparasjonstjenester som et alternativ 
til å kjøpe nytt, sier Kaja. 

fiksefest for stuDenter

Å skape alternativer til det 
kapitalistiske forbrukersamfunnet 
er nødvendig i dagens klimakrise. Å 
skape et studentmiljø for reparasjon 

Bli en fikser!

av elektronikk sammen 
er morsommere og mer 
lærerikt enn å kaste det. 
Kaja oppfordrer studenter 
til å arrangere Fiksefester, 
eller til å bli med i 
fiksemiljøet i Restarters 
Oslo ettersom Fiksefester 
koster ingenting, dermed 
er dette en ypperlig 
mulighet for studenter til 
å spare penger og samtidig 
flytte fokus og holdninger 
fra forbruk til gjenbruk og 
reparasjon.

- Det finnes et 
oppskriftshefte på våre 
hjemmesider hvor man 
kan lese om hvordan man 
kan arrangere en fiksefest. 

Det aller viktigste er å ta sikkerhet 
på alvor, fordi man jobber med 
elektriske apparater. Utover det er 
det bare å prøve seg fram og bygge 
og dele erfaring etterhvert som man 
har holdt på litt. Det er også viktig 
at man har det gøy og skaper et 
fellesskap tuftet på grønne og sosiale 
verdier, avslutter Kaja. 
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14. Februar    ga     Regjeringen 
driftskonsesjon til 
Nussir ASA sin planlagte 
kobbergruve ved 
Repparfjord i Finnmark. 
Gruven kommer til å få 
negative konsekvenser 
for reindriften i to 
reinbeitedistrikter; Fiettar 
og Fàla. Gruveavfallet 
skal dumpes i fjorden, 
som bare nylig har fått 
livet tilbake etter at det 
siste gruveprosjektet 
ble avsluttet for 30 år 
siden. Prosjektet har 
møtt motstand fra både 
faglig og lokalt hold: 
Havforskningsinstituttet 
er sterkt kritisk til 
prosjektet av hensyn til 
torskens gyteområder i 
fjorden, samt Repparfjord 
sin status som nasjonal 
laksefjord. Sametinget er 

sterkt kritisk til at enda mer av de 
tungt pressede reinbeiteområdene i 
Finnmark spises opp av industrielle 
inngrep og at urfolkshensyn 
konsekvent nedprioriteres. Med 
ekspanderende ressursutvinning i 
nordlige områder følger spørsmål 
om miljørettferdighet, og hvem som 
skal bære fordelene og kostnadene av 
et slikt prosjekt.

 

Det handler om ujevn utvikling. 
For kapitalistiske selskaper er det 
nødvendig at det finnes steder der det er 
mulig å forurense. Billigste løsning, 
og minste motstands vei, er som 
regel å plassere de mest giftige og 
forurensende industrielle anleggene 
i vanskeligstilte eller marginaliserte 
lokalsamfunn. Tankegangen om 
minste motstands vei gjelder også 
i saken om Repparfjord. For norsk 
gruveproduksjon er billigste løsning 
å hive avfallet på sjøen, der Norge er 
ett av kun fem land som tillater deponi 

av gruveavfall i sjø. Næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen argumenterer i 
media med at verden trenger kobber 
til el-biler, og stempler gruven som 
bærekraftig og ikke minst nødvendig 
i det grønne skiftet. Satt i et større 
perspektiv er det noe i argumentet 
hans som skurrer. Her gis såkalt 
bærekraftig forbruk, med sine el-biler 
og solcellebatterier, en større verdi 
enn tradisjonelle næringer. I den 
stadige jakten på mineralressurser 
stemples utvinning av kobber som 
bærekraftig, mens reindrift og andre 
tradisjonelle næringer må vike. 
Fiske og reindrift har potensiale til 
å vare evig om ressursene forvaltes 
riktig. De siste årene har imidlertid 
konflikter om overbeiting i Finnmark 
gitt en bismak av kolonialisme, der en 
norsk statsråd får definere hva som 
er mest verdt av samiske næringer og 
gruvedrift.

 

På 70-tallet drev Folldal Verk uttak 

gruveduMping i repparFjord og 

ressurskolonialisMe
tina andersen vågenes og sara andersen vågenes, bacHelorstudenter i saMFunnsgeograFi
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av kobbermalm fra Ulveryggen, 
der gruven måtte legges ned 
etter kun seks år på grunn av 
manglende lønnsomhet. Avfallet 
ble dumpet i Repparfjord. Flere 
fiskere i kommunen solgte båten 
for å jobbe i gruven, og stod igjen 
med ingenting da gruven lukket 
ned. Forsøket på gruvedrift endte 
i kortsiktig profitt og nedleggelse, i 
tillegg til store ødeleggelser i fjorden. 
Vannkvaliteten gikk drastisk ned, og 
fjordfisket har slitt frem til de siste 
årene med deformert fisk som ikke 
kunne selges. I dag som den gang, 
har billigste form for deponering av 
gruveavfall blitt vurdert som best. 
Opprinnelig er Kvalsund en sjøsamisk 
kommune, der fjordfisket fremdeles 
er en viktig del av hverdagen for 

innbyggerne. Gytefeltet i 
Repparfjord er det største 
for den utrydningstruede 
kysttorsken i nord. 
Dumpingen av 30 millioner 
tonn gruveavfall vil få 
store ringvirkninger for 
kysttorsken og fjordfiske 
også andre steder langs 
kysten.

 

De samiske interessene 
i saken har blitt veid opp 
mot muligheten for kapital. 
R e i n b e i t e d i s t r i k t e n e 
Fiettar og Fàla har 
sommerbeite i Kvalsund, 
der flokkene flyttes fra 
Kautokeino til Kvalsund på 
våren. Reindriftsnæringen 

presses fra staten for å holde færre dyr. 
De har også mistet store arealer også i 
Kvalsund av storstilt hyttebygging, og 
kraftlinjeutbygging i hele Finnmark. 
I dag fortsetter statlig kolonisering 
av samer, om en ser saken i en større 
sammenheng; Jovsset Ante Sara må 
tvangsslakte rein basert på statens 
argumentasjon om at reinflokken 
hans er miljøskadelig gjennom 
overbeite. I neste omgang gir så 
staten driftskonsesjon til Nussir i de 
samme reindriftsområdene som det 
var så viktig å verne i første omgang. 
Reindriften må vike når beiteområder 
skal brukes til andre formål enn det 
de som opprinnelig lever av landet 
har bruk for. Klimakolonialisme 
og ressurskolonialisme er også 
reelle konsekvenser av vestlige, 

Gruvedumping i Repparfjord og ressurskolonialisme

Foto: Helene lind Jensen
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kapitalistiske forbruks- og 
vekstregimer der stater og selskaper 
bruker «bærekraft» som et dekke for 
å fortsette kolonialistisk oppførsel 
overfor samisk befolkning.

 

Et aspekt som ofte blir utelatt av 
diskusjonen er hvor ressursene skal 
tas ut, og i hvilken grad de trengs. 
Gruvedrift baseres fremdeles både 
på svært lav utnyttelse av restmasser, 
og liten grad av resirkulering av 
mineraler og metaller som allerede 
er utvunnet. Det finnes en grense 
for hvor mye av restmassene fra 
gruvedrift som kan brukes til noe 
annet enn veidekke og til grus. Man 
må ikke glemme at en gruve blir et 
åpent sår i landskapet, uansett om det 
er åpent dagbrudd eller gruveganger 

under bakken; prosessen med 
å utvinne mineraler er synlig i 
landskapet og endrer det permanent. 
På global skala resirkuleres metall og 
mineraler fra elektronikk ikke i stor 
nok grad til at det monner; for å fylle 
etterspørselen etter nye produkter 
må det altså tas ut nye ressurser. 
Ressursene en sitter igjen med må 
veies opp mot miljøkonsekvensene, 
spesielt med tanke på at kobber-
reservene i Nussir-fjellet kun er 
beregnet til å være 0,7 % av verdens 
kobber-lager. 

Regjeringen trekker frem 
mulighetene for å skape 
arbeidsplasser lokalt i Kvalsund som 
en viktig del av begrunnelsen, men 
argumentet bør ikke slukes rått. Selv 

om kobberforekomstene 
i Nussir og Ulveryggen 
er enorme, vil det ikke 
bety at det dannes varige 
lokale arbeidsplasser. 
Kvalsund kommune er 
sårbar. Den ligger mellom 
de større kommunene 
Alta og Hammerfest, har 
få innbyggere og er mest 
kjent for hytteområder for 
innbyggere i Hammerfest i 
dag. Men en slik gruve i et 
slikt produksjonsnettverk 
fører historisk sett 
ikke til langsiktige 
arbeidsplasser for lokale. 
Korte arbeidskontrakter, 
importert arbeidskraft og 
usikre forhold preger de 
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fleste gruver. Den nødvendige arbeidskraften 
til en moderne kobbergruve sitter ikke 
arbeidsledig i Kvalsund, og vil nok heller 
ikke bosette seg der over lengre tid. Man må 
heller ikke glemme sårbarheten i utvinning av 
naturressurser, der man er fullstendig avhengig 
av en stabilt høy pris for å kunne fortsette dyr 
drift. Kvalsund ligger helt i periferien av Norge, 
i Vest-Finnmark. Slike områder ignoreres 
av staten og storkapitalen, med mindre det 
er muligheter for å hente ut ressurser til det 
globale markedet. Arbeidsplasser skaper 
verdier, men for mange mennesker i Kvalsund-
området har naturen en større verdi på lengre 
sikt. Miljøvern forutsetter at i tillegg til verdien 
av økosystemtjenester har naturen en iboende 
egenverdi, som er direkte i konflikt med et 
kapitalistisk verdisyn. Dette kommer i skarp 
konflikt med hvordan verdi legges til grunn i 
saken om Repparfjord.

 

Selv om regjeringen har godkjent kobbergruven 
i Kvalsund er ikke kampen over. Saken er 
blitt sammenlignet med Alta-saken, som var 
forrige gang naturvernere, samiske aktivister 
og akademikere slo seg sammen i kamp. Selv 
om demningen i Alta-elven ble bygget har 
historien gitt aktivistene rett. Sivil ulydighet 
er sjelden brukt i Norge, men sender sterke 
signaler. Sametinget ble opprettet etter 
Alta-aksjonene, men deres klare protester 
mot gruven i Kvalsund har blitt fullstendig 
overkjørt av staten. Repparfjord har stor verdi 
for fiske og samisk kultur, men er ikke minst 
blitt en symbolsak. Om man kan dumpe 

gruveavfall i en nasjonal laksefjord og plassere gruvedrift 
midt i et reinbeite, er det fritt frem for storkapitalen i 
nord. De norske fjordene skal ikke være en avfallsplass 
for gruvenæringen, og vi kan ikke godta avgjørelsen fra 
regjeringen. Av de fem landene som tillater sjødeponi er 
Norge det eneste som planlegger nye prosjekt. Om Nussir 
ASA vinner frem viser vi at den norske staten prioriterer 
kapital og nykolonialisme over eget folk. Gruvekampen 
kan derfor ikke tapes. Over 3000 har skrevet seg på 
liste for å delta på sivilt ulydige aksjoner i Kvalsund 
dersom man må stoppe gruveutbyggingen. Som i Alta-
saken ser det ut til at studenter og unge vil bli viktige 
solidaritetsspillere i kampen. Å stoppe gruven med sivil 
ulydighet kan være siste mulighet. Kampen fortsetter og 
fjordene får de aldri. Det er på tide å ta et standpunkt og 
sette evigvarende ressurser fremfor storkapitalen.

signert

Masterstudenter og bachelorstudenter i samfunnsgeografi, 
ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, 
Universitetet i Oslo.

Gruvedumping i Repparfjord og ressurskolonialisme
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Nye tall viser at Boligsparing for 
ungdom (BSU) brukes mindre. 
Samtidig vokser kritikken av 
ordningen. Senest ute er sjeføkonom 
i NBBL, Christian Frengstad 
Bjerknes som i slutten av mars mente 
at «BSU må bli mer treffsikker». Der 
misnøyen er svært betimelig, er den 
likevel uttrykk for en skinndiskusjon. 
Hverken å spisse eller å vrake 
BSU fjerner den paternalistiske 
spareideologien.

«Færre bruker ordning for 
boligsparing» meldte NRK i 
januar. Tendensen har vart siden 
2014. DN fulgte opp med en forside 
1. februar: hele 7 av 10 unge får 
hjelp av foreldrene til å kjøpe bolig, 
på side 8 følger en rekke moralske 
formaninger om at unge bør spare i 
BSU. Der nedgangen i BSU-sparing 
gjør forbrukerøkonomene bekymret, 
har ordningen blitt politisert og 
kritisert av andre.

Det er bare Unge Høyre og FpU 
som aktivt støtter ordningen, alle 
andre ungdomspartier er sterkt 
kritisk, meldte dag Dagbladet i fjor. 
Misnøyen kommer av at det er de 
rike som tjener mest på ordningen, 
noe SSB også påpeker. Men å spisse 
eller fjerne BSU løser ikke problemet.

spareiDeologien, båDe 
omforDelenDe og omformenDe 
Dagens uenighet om BSU 
undervurderer fullstendig 
ordningens viktighet. Historisk 
strekker BSU seg inn i en lang linje av 
sparetiltak rettet mot befolkningen. 

BSU er ikke bare en 
skatteordning, men et 
uttrykk for hva som kan 
kalles en vilje til styring. 
De første sparebankene 
ble opprettet som 
paternalistiske foretak som 
skulle forme allmuen til 
det bedre. Når bankene 
ble kommersielle forsvant 
ikke det økonomen Arnljot 
Strømme Svendsen på 
begynnelsen av 70-tallet 
kalte spareideologien 
som hadde som mål å 
spre hva han kalte en 
«selvfornektende ånd» som 
skulle hindre «sløsing».

Denne historien gjør i en 
annen forstand altså BSU 
relativt uviktig. Vi må 
med andre ord ikke bare 
snakke om spareordninger, 
men spareholdninger. 

bsu og spareideologiens 

probleM
alF jørgen scHnell, saMFunnsgeograF Med Master i sparedisiplin og gjeldsdannelse

Hverken å spisse eller 
å vrake BSU fjerner 
den paternalistiske 
spareideologien.

Alf Jorgen Schnell
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Illustasjon: Anders Kvammen

BSU og spareideologiens problem
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Alf Jorgen Schnell

Den amerikanske drømmen om å 
realisere seg selv gjennom seg selv 
ble ikke bare blant annet introdusert 
i Norge gjennom sparebanker men 
også bøker som Benjamin Franklins 
Den gamle Richards Kunst at blive rig og 
lykkelig på 1800-tallet, hvorav flere 
utgaver var støttet av staten.

Fremdeles spres sparetips gjennom 
statlige spareordninger, men også 
gjennom forbrukerøkonomer eller 
onkler og tanter som har en mening 
om hva du skal gjøre med pengene 
dine. Å fjerne BSU, som flere nå 
tar til orde for, fjerner med andre 
ord ikke rasjonaliteten som skapte 
den. Snarere tvert imot, hvis BSU 
bedømmes som lite effektiv og skjevt 
omfordelende, er mer «effektive» 
tiltak på vei inn som den allerede 
nevnte «spissingen» av ordningen 
mot fattige, eller motsatt mer 
generelle tiltak som privatøkonomi i 
skolen, noe alle partier er enige om. 
Med andre ord, en bedre sparestyring. 
Derfor må vi ikke bare snakke om 
BSUs begrensninger i form av å 

være skjevt omfordelende, men også 
løfte frem samfunnets omformende 
ambisjoner.

å spare seg til gjelD. Ideer om 
å forme de unge til ansvarlige 
sparende borgere sliter i møte med et 
dyrt boligmarked hvor det fremstår 
som nytteløst å selv ta ansvar. På 
den ene siden tydeliggjør de skyhøye 
boligprisene i større byer at den som 
vil kjøpe bolig må kutte kraftig ned 
på forbruk – eller 50 prosent som en 
skribent på en blogg passende kalt 
Boligmani.no foreslår. Sparing er, 
tross alt, ofte definert i økonomibøker 
som ikke-konsum.

Samtidig ser vi på den andre siden 
at sparing har endret betydning. 
Boligmarkedet slik det er i dag har 
omgjort BSU fra en spareordning 
til en gjeldsordning, så fort du har 
klart å spare opp det forventede 
egenkapitalkravet, omdannes 
pengene som en slags omvendt Kong 
Midas-prosess til sparingens motsats, 
gjeld. Kom du inn tidlig, kan en slik 
gjeldsinvestering være lukrativ, men 
de som kommer sent blir skyldige. 
Det som må omformes, med andre 
ord, er ikke boligkjøperne, men 
boligmarkedet. Vi må derfor ikke 
snakke om individuelle spareplaner, 
men kollektive boligplaner.

De voksnes «sparing», 
De unges «skylD». En 
forbrukerøkonom mener 
BSU-sparingen stagnerer 
fordi de unge «belager 
seg på at foreldrene skal 
hjelpe». Det er kanskje 
ikke så rart. For det er 
meningsløst å spare til noe 
som ikke bare er veldig 
dyrt. Eier du derimot en 
bolig, er «sparing» enkelt, 
fordi verdien på boligen 
stiger. Du trenger ikke 
en gang god moral for å 
klare dét. Likevel er det 
interessant å merke seg at 
selv om spareratene faller, 
har en undersøkelse fra 
Sparebank1 slått fast at 
flere unge faktisk ønsker å 
spare i 2019. Det kan skape 
en interessant spenning 
mellom ideal og virkelighet.

Nietzsche påpekte at 
den moralske følelsen 
«skyld» stammet direkte 
fra det å skylde penger. 
Med BSUs moraliserende 
ansvarliggjørelse av unge 
kan vi nå forvente at en 
stor del av befolkningen 
er skyldige på grunn av 
boliglån, men også at 

Sparing er, tross 
alt, ofte definert i 
økonomibøker som 
ikke-konsum.
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Det som må omformes, 
med andre ord, er ikke 
boligkjøperne, men 
boligmarkedet. Vi må 
derfor ikke snakke om 
individuelle spareplaner, 
men kollektive 
boligplaner.

BSU og spareideologiens problem

de som ikke har klart å fylle opp 
den årlige BSU-grensen føler skyld 
for å ikke skylde. Og heri er både 
spareideologien og BSUs problem, de 
er tvilsomme både når de fungerer og 
når de ikke fungerer etter hensikten.
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 Kairo omtales på folkemunne 
blant egyptere som “oum-al-dunya” 
- verdens mor. Siden fordums 
tid har nabolagene rundt Nilen 
og omegn vært kjent for yrende 
liv til alle døgnets tider, bilhorn, 
proklamerende røster og diskusjoner 
blant kunstnere og intellektuelle på 
kafeer. Familiebedrifter bak samme 
persienner i årtier, gatemat-vogner 
og vannpipe på hjørnet.  Men noe 
rører seg Kairos sømmer. Plakater 
langs motorveien og bannere på 
sosiale medier: lovnader om et bedre 
liv vekk fra byens larm og trengsel. 
I tråd med sittende president Abdel 
Fatah al-Sisis vedtatte ambisjoner 
og plankart for utvikling av den 
nye hovedstaden i ørkenarealet 
rundt byen og forbruksmønstre fra 
eksempelvis gulfen, er Kairos urbane 
landskap i markant endring.

 

Denne teksten tar to utgangspunkt 
basert i Mona Abazas tekster 
om transformerende nyliberal 
forbrukskultur i Egypt, med 
særlig vekt på kjøpesenteret som 

et privatisert, overvåket rom: 
segregering og utvidede muligheter 
til å kontrollere og kondisjonere 
visse borgere/forbrukere. Abaza 
var min sosiologiprofessor under 
tiden på American University, og er 
foruten en kompromissløs aversjon 
mot air-condition svært kritisk 
til en rekke aspekt ved Kairos 
evolusjon. Rundt revolusjonen i 2011 
dokumenterte hun massivt graffiti 
og protestrommet rundt Tahrir. 
Utover det har dog konstruksjonen 
av det forbrukende subjekt, og et 
tilsynelatende likhetstegn mellom 
luksusforbruk og modernisering i 
Egypts kontekst vært hennes fokus. 
Om man leser især kjøpesentrene 
i gulfen og Sørøst-Asia som byer, 
hevder hun, fremstår de som 
tomorrowlands av bombastiske 
drømmer og megaprosjekt hvor 
forbruk og teknologi står i sentrum. 

Denne semioffentligheten 
av kondisjonerte rom 
anses nå som essensielt i 
en moderne gentrifisert 
livsstil, heller enn 
møteplassene egyptere 
tradisjonelt har samles på.1 
Det siste tiåret har antallet 
sentre i Kairos primære 
satelittforsteder firedoblet 
seg - standardisert 
utformet, men nå i 
enda større grad preget 
eksempelvis innendørs 
skibakker bak glassvinduer 
og akselererende 
luksusforbruk. Abaza 
observerer dette som 
symboler på et økende 
skille mellom “the haves 
and have-nots”. Samtidig 
skaper kjøpesenterets 
monotone utforming 

reisebrev: den perFekte borger 
oM kjøpesenteret, autoritære visjoner og et Hiv etter pusten i 
kairo

eva benedikte skogli, bacHelorstudent i saMFunnsgeograFi, på utveksling til kairo Høsten 2018

Eva Benedikte Skogli

Urban Development Consurtium: Wedian
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generelt en følelse av demokrati, 
hevder hun - denne illusjonen av å 
befinne seg et annet sted mellom 
senterets vegger, hvor Kairo 
utenfor midlertidig glemmes.2 
Mistenksomme venner mener 
detektorene ved inngangen i all 
hovedsak er avslått, men gir et ekstra 
skott for å utelukke uønskede individer. 

Det er ikke til å unngå å føle på en viss 
legemliggjort segregasjon mellom de 
uniformerte rengjøringsansatte og 
sikkerhetsvaktene, og de besøkende. 
Det er sjelden blikkene møtes.

 

På den timelange bussturen fra 
leiligheten min ved Tahrir-plassen 
mot AUC er en vitne til en enorm 
transformasjon. Gaten Mohamed 

Mahmoud preges av 
McDonalds og KFC-
restauranter, men var 
også arena for noen av 
de hardeste kampene 
mellom demonstranter 
og sikkerhetsstyrker 
i 2011 og et lerret for 
regimekritisk graffiti under 
revolusjonen. Sistnevnte 
er nå stort sett malt 
over i hvitt. Mens brede 
motorveier åpenbarer seg 
i horisonten ser vi inn i 
uferdige mursteinsblokker 
og ned på unge kropper 
blant bygningsmaterialer 
på lasteplan mens vi 
sitter bak gardiner og 
luftkondisjonering hvor 
ujevn WiFi--tilkobling 
er stadig klagegrunn. På 
ringveien møtes en av 
påler med forlokkende 
bilder av grønne 
hageflekker, joggeløyper, 
lykkelige kjernefamilier i 
IKEA-møblerte nybygde 
leiligheter med navn som 
Beirut On the Hills, Hyde 
Park og Utopia.

 

Det amerikanske 
universitetet i Kairo var 
blant de første utpostene 

i det som nå utgjør bydelen 5th 
Settlement, etter at det flyttet fra 
plasseringen på Tahrir-plassen for 
10 år siden. Studentene bor stort 
sett hjemme hos familier som i 
økende grad flytter til villaområder 
i forstedene. Området preges 
av frodige gressplener, fontener 
og åpne flater, og internasjonale 
studenter oppfordres sterkt til å bo 
i nærheten for deres egen trivsel 
og sikkerhet. Og nettopp dette 
intense sikkerhetsfokuset gjennom 
adgangskontroll og uniformering, 
kombinert med skyhøye skolepenger 
og bedriftspromotering, bidro til 
et ganske heftig kultursjokk. Dog 
finnes rom for kritiske røster på 
AUC - på papiret har ikke egyptiske 
myndigheter bred adgang til å 
sensurere og overvåke, og deler 
av fakultetet er ramsalt og presis i 
sin kritikk av både myndighetene 
og universitetsledelsen.  Men 
forskningen utenfor murene fordrer 
diskresjon, noe som især vektlegges 
etter drapet på doktorgradsstudenten 
Giulio Regeni i 2016. Regeni 
undersøkte uavhengige fagforeninger 
på gatenivå i Kairo, og indisier tilsier 
konkret innblanding fra egyptiske 
sikkerhetstjenester i dødsfallet.

Egypts politiske utvikling de siste 
årene er sentral for å analysere 

Den perfekte borger

På ringveien møtes 
en av påler med 
forlokkende bilder, av 
grønne hageflekker, 
joggeløyper, lykkelige 
kjernefamilier i IKEA-
møblerte nybygde 
leiligheter med navn 
som Beirut On the 
Hills, Hyde Park og 
Utopia.
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prosessene vi nå bevitner. Generalen 
og forsvarsministeren Abdel Fatah 
Al-Sisi avsatte valgte president Morsi 
i et militærkupp i 2013 og overtok 
påfølgende år presidentrollen. Det 
muslimske brorskap ble heretter 
slått hardt ned på, og sikkerhets- 
og militærmyndighetene rår 
fortsatt med drakoniske tiltak mot 
journalister, aktivister og mediehus. 
Forsvinninger, utreiseforbud, lange 
fengslinger, dødsstraff og autoritær 
voldsbruk, overvåkning og blokkerte 
internettsider er rapporterte 
kontrolltiltak mot befolkningen, og 
også noe en rekke bekjente egyptere 
kjenner på kroppen. Al-Sisi har 
sterke økonomiske og militære 
støttespillere i bl.a. Saudi-Arabia og 
USA hvor også «krigen mot terror» 
står i fokus, og et nært partnerskap 
med EU især om forhindring av 
båtmigrasjon.3  Hver dag langs 
Kairos gater og motorveier møtes 
en av Sisis ansikt i profil flankert av 
slagordet «lenge leve Egypt».

 

Den nye hovedstaden, nylig navngitt 
Wedian (ref. ørkendaler hvor vann 
ansamles under regntid) er blant 
hans fremste prestisjeprosjekt. Den 
bygges i forening med militæret og 
med investorer primært fra Kina og 
gulfen. Tanken er at internasjonal 
business, ambassader og ikke 

minst regjeringsapparatet 
(især sårbare funksjoner 
tilsvarende dem 
som ble omringet av 
demonstranter i sentrum) 
plasseres her. Åpne plasser 
og spredt bebyggelse, 
segregerte bruksområder 
og avhengighet av privatbil 
er sentrale trekk - noe 
som i stor grad er en rak 
motsetning til normen i 

salget går trått. Denne statlig styrte 
forestillingen av den nye hovedstaden 
har også ytterlige autoritære trekk, 
hevder Ursula Lindsay i artikkelen 
Anti-Cairo. Nettopp visjonene om 
denne ideelle byen avslører hvordan 
myndighetene anser styring og det 
offentlige rom, skriver hun – som 
et valg mellom totalt kaos og total 
kontroll. Når kampen for demokrati 
er uløselig knyttet til å ansamles i 
et urbant rom (som demonstrert på 

Eva Benedikte Skogli

egyptisk byplanlegging. I 
tillegg selges store deler 
av de omkringliggende 
ørkenområdene rimelig 
til private utbyggere med 
nettopp disse forlokkende 
m a r k e d s k a m p a n j e n e 
tidligere nevnt. Bolig 
i disse områdene er 
dog ikke bare utenfor 
økonomisk rekkevidde for 
de aller fleste, men også 
tanken om å bryte opp 
langvarige sosiale nettverk 
og arbeidsforhold gjør at 

Tahrir), er det en rekke trekk ved 
Sisi-regimets maktutøvelse som gir 
grunn til bekymring. Utformingen 
av byrommene i Wedian er enklere 
for sikkerhetsstyrker å kontrollere og 
begrenser mulighetene for folkelig 
protest. Dette kombineres med 

Åpne plasser og spredt 
bebyggelse, segregerte 
bruksområder og 
avhengighet av privatbil 
er sentrale trekk
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en langvarig myndighetsstrategi 
for nedslag på ytringsrom i 
sentrumsområder: gateteater, 
graffiti, gallerier og kafeer hvor især 
unge samles har blitt gjenstand for 

voldsomme myndighetsreaksjoner, 
og protestlovgivning legger strenge 
restriksjoner på demonstrasjoner og 
folkeansamlinger.4

 

Egypts folketall nærmer seg stadig 
100 millioner, noe som gjør det til 
det desidert mest folkerike landet i 
Midtøsten - og over en femtedel av 
disse har tilhold i Kairo. Jeg er selv 
ikke objektiv i denne sammenhengen, 
men det klare inntrykket er et 
politisk mål om å spre især den 
unge middelklassen (som var 
delvis drivkraft for revolusjonen) i 
kommersielle rom og bak porter, 
fragmentert etter forbruksmønster og 
mobilitet - heller enn å anse dem som 
borgere med reelt medborgerskap. 

Det betyr dog ikke at disse 
rammene står uutfordret, 
men innebærer risiko. 
Det setter spørsmål ved 
hvorvidt disse kollektive 
h a n d l i n g s r o m m e n e , 
fysiske og virtuelle, hvor 
maktforhold utfordres 
og urett avdekkes lenger 
er tilgjengelige. Når en 
konstant snur seg over 
skulderen på kafeen på 
gatehjørnet, generelt 
unngår sensitive temaer, 
når enkelte høytstående 
personligheter ikke 
omtales ved navn, når vi 
snakker i koder og betviler 
hverandre.

 

Men hva har så alt dette 
med forbruk å gjøre, og 
især kjøpesenteret som 
forbruksrom? Til tross for 
deres popularitet, er det 
grunn til å stille spørsmål 
ved fokuset på kontroll 
og overvåkning i disse 
sfærene - er det en reell 
møteplass? Når diskursen 
belønner en lydig forbruker 
heller enn et politisk 
subjekt og medborger, 
når sikkerhetspersonell, 
vektere og overvåkning 

aldri er langt unna, når fokuset dras 
mot individuell suksess og materielle 
goder foran annet, er det grunn 
til refleksjon. Når myndighetene 
forbyr spontan folkelig ansamling og 
elementer forbundet med fenomenet, 
massemønstringen og rommet 
Tahrir. Når venner utøver strikt 
selvsensur, bearbeider traumer eller 
undersøker veier ut av landet. Denne 
utviklingen er særlig tydelig når en 
daglig migrerer mellom gateplanet 
og enklaver med økonomiske og 
fysiske barrierer der brorparten 
av befolkningen stenges ute. Og 
fordi tross luftkondisjonering og 
sitrushager milevis fra sentrums 
smoglokk er det vanskelig å puste 
nettopp der. 

 
1.  AbAzA, MonA. (2006). CHAnGinG 

ConsUMeR CUltURes oF ModeRn 
eGYPt. CAiRo´s URbAn ResHAPinG, 
2006, bRill-leiden Co-PUblisHed witH AUC 
PRess

 

2. AbAzA, MonA. “ConsUMinG snow in 
deseRt sHoPPinG MAlls”, tAHRiR FoRUM, 
MAY 2017. HttPs://www.tHeCAiRoReview.
CoM/tAHRiR-FoRUM/ConsUMinG-snow-in-
deseRt-sHoPPinG-MAlls/

 

3. dokUMentARen “oUR MAn in CAiRo” 
(ReG: benCe MAAte, 2018) kAn ses På nRks 
nettsPilleR) 

 

4. URsUlA lindseY, “tHe Anti-CAiRo,” 
PlACes JoURnAl, MARCH 2017. HttPs://doi.
oRG/10.22269/170314

Den perfekte borger

Utformingen av 
byrommene i Weidan 
er enklere for 
sikkerhetsstyrker å 
kontrollere og begrenser 
mulighetene for folkelig 
protest

https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/consuming-snow-in-desert-shopping-malls/
https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/consuming-snow-in-desert-shopping-malls/
https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/consuming-snow-in-desert-shopping-malls/
https://doi.org/10.22269/170314
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Den 28. og 29. mars tok Samfunnsgeografen 
turen over fjellene for å besøke beRGen 
inteRnAtionAl stUdent ConFeRenCe (BISC). 
Dette er landets eneste konferanse som i sin 
helhet er arrangert av og for studenter. Over to 
dager ble Kvarteret fyllt opp av 115 deltakere fra 
14 universiteter som sammen delte erfaringer, 
forskningsprosjekter og meninger. 

Konferansen har som mål å fasilitere for 
kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av ulike 
fagdisipliner for å sammen komme frem til 
løsninger mot en bærekraftig framtid. Dermed 
er det ikke rart at årets konferanse bar tittelen 

“Towards sustainable futures: facing global 
challenges today”. Temaene som ble tatt opp 
omhandlet alt fra bærekraftig matproduksjon, 
teknologiske løsninger, vekstkritikk og 
akademias rolle i en grønn omstilling. På 
programmet stod også workshopper om makt 
for strukturendring og “30-day challenge” for 
personlig omstilling.

Vi i Samfunnsgeografen tok en prat med en 
av arrangørene, Synnøve Beitnes. Hun er 
masterstudent på samfunnsgeografi i Bergen, 
og involvert i BISC for andre år på rad. 

Hei Synnøve, kan du fortelle litt om 
bakgrunnen for BISC? 

BISC fyller et tomrom. Så vidt jeg vet 
fantes det ingen tverrfaglige akademiske 
studentkonferanser i Norge før BISC. Nå 
finnes det, og den er i tillegg ledet av studenter 
– og det er viktig. Det betyr at studenter lager 

bisc: norges 

eneste 

studentdrevne 

konFeranse 
ingrid andrea Holland, saMFunnsgeograFistudent, 

uio

Ingrid Andrea Holland
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en konferanse som vi selv vil ha, og som vi vil 
gå på. Skal man forsøke å aktivere og engasjere 
studenter, høres det naturlig ut at vi som 
forsøker dette også er studenter som samtidig 
aktiveres og engasjeres. 

Det er veldig kult å se at alle bak konferansen 
og alle deltagere er studenter! Hvorfor mener 
dere at en studentdrevet konferanse er viktig?

BISC er viktig som en arena hvor studenter 
møtes på tvers av fagbakgrunn og landegrenser, 
snakker med hverandre og utveksler kunnskap 
og synspunkter. Dessuten er BISC viktig som 
en arena der studenter myndiggjøres og slippes 
til ordet. Studenter sitter på masse kunnskap og 
gode ideer, og det er ingen grunn for at alt dette 
potensialet skal ligge å hvile til man kommer ut 
i arbeidslivet eller videre opp i det akademiske 
hierarkiet. Vi tror det er essensielt at man 
treffes på tvers av grenser, slik som fag, land og 
kultur. Det er ingen som sitter på løsningene 
alene. Ved å etablere en samarbeidskultur der 
man er nysgjerrig på hverandres kunnskap kan 
forhåpentligvis bedre løsninger for framtiden 
formes. 

Det er ganske omfattende hva dere har fått 
til her. En konferanse over to dager med 115 
deltagere fra 14 ulike universiteter i 8 ulike 
land må ha krevd en stor mengde forarbeid. 
Hva har vært viktig i planleggingsprosessen?

Det viktigste har vært samarbeid. Jeg og Ragnhild 
Ødegaard har vært ansatt som konferansekoordinatorer, 
men vi kunne aldri kommet i mål med dette prosjektet 
uten våre fantastiske frivillige. Konferanseteamet har 
bestått av 25 frivillige som har gjort en uvurderlig innsats. 
I planleggingsprosessen var det viktig å samarbeide godt 
i konferanseteamet slik at jobben ble gjort på fornuftig 
vis og slik at det var hyggelig og fint å være en del arbeidet 
bak BISC. Dessuten er jo et viktig mål med BISC å skape 
rom for gode møter, samtaler og diskusjoner, så viktig 
underveis i planleggingsprosessen var å få til og skape 
disse rommene. Da må det være lite tid til stillesitting 
og passiv lytting, og mye tid til diskusjon og samtaler. 
Det har dessuten vært viktig å få påmeldinger fra mange 
forskjellige fagfelt og universiteter. 

Så vidt vi har skjønt er BISC en del av et mer permanent 
prosjekt ved navn The Collaboratory. Kan du forklare 
nærmere hva dette er?

BISC: Norges eneste studentdrevne konferanse

Koordinatorer for BISC Synnøve Beitnes og
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The Collaboratory, eller Kollaboratoriet som vi pleier å 
kalle det, ble opprettet av initiativtakere tilknyttet CET 
(Centre for Climate and Energy Transition / Senter for 
klima- og energiomstilling) ved UiB og Institutt for 
Geografi ved UiB. Ønsket bak var å skape en plattform 
for samarbeid mellom forskere og studenter, og ikke 
minst en plattform hvor studenter kan ta ledelsen for 
prosjekter av og for studenter. Aktiv studentdeltakelse, 
tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fagdisipliner er 
nøkkelord for The Collaboratory’s prosjekter. BISC var 
det første prosjektet i regi av The Collaboratory, som ble 
arrangert for første gang våren 2018. Våren 2019 holdt 
The Collaboratory sitt første studentledete ti-poengsfag; 
“CET201 Bærekraftig innovasjon”. For øyeblikket har 
The Collaboratory fire deltidsansatte studenter, der to av 

oss var ansvarlige for BISC 2019 og to av oss 
ansvarlige for faget. Forhåpentligvis får vi flere 
midler fremover og kan utvide med flere større 
prosjekter som eksempelvis nye fag. Selv om det 
er få ansatte, har The Collaboratory engasjert 
mange frivillige, først og fremst gjennom 
BISC – og det er veldig kult om studenter vil 
bruke The Collaboratory til å realisere sine 
ideer på frivillig basis òg. The Collaboratory er 
en plattform der studenter kan ta regien og en 
aktiv rolle i egen læring og studenttilværelse. Jeg 
ønsker at The Collaboratory skal etablere seg 
som et studentledet og studentdrevet senter der 
man kan ta mange fag og ellers engasjere seg 
aktivt i studentdrevne akademiske aktiviteter. 
En dag kan man kanskje ta en hel, eller i alle 
fall store deler av en tverrfaglig grad her. 

Det høres ut som et prosjekt til etterfølgelse. 
I Samfunnsgeografen er vi opptatt av at 
studenter i større grad skal kunne forme sin 
studietilværelse. Har du noen tips til hvordan 
studenter, for eksempel ved UiO, i større grad 
være med på å forme sitt eget fagmiljø?

Først og fremst kan man engasjere seg i 
fagutvalg. Også må man nok kreve sin plass 
noen ganger. Når det arrangeres fagdager og 
diverse på sitt institutt kan man jo sende en 
mail, huke tak i en professor i gangen eller 
banke på den dør og si «hallo, kanskje det er 
en idé om vi studentene blir invitert til å bidra 
i dette?». Jeg tipper det egentlig er ganske god 
stemning for det, kulturen må bare etableres.  

Ingrid Andrea Holland
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BISC: Norges eneste studentdrevne konferanse

Alle foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

Dere har jo også hentet inspirasjon 
fra andre lignende prosjekter, kan 
du fortelle om det?

Ja, her i Bergen har CEMUS, Centre 
for Environment and Development 
Studies ved Universitetet i Uppsala, 
vært en stor inspirasjonskilde for oss i 
The Collaboratory ved UiB. Dette er 
et studentdrevet institutt som tilbyr 
et bredt spekter av interdispilinære 
fag og med et eget forskningssenter. 
Her er det studentene som har 
regien. Ved oppstarten av The 
Collaboratory for to år siden så vi til 
CEMUS for inspirasjon til hvordan 
vi selv ville forme vårt prosjekt og 
ikke minst hvordan gjøre ting rent 
praktisk. På CET (Senter for klima- 
og energiomstilling) er det for tiden 
to doktorgradsstipendiater som 
har vært veldig engasjert i CEMUS 
tidligere. Spesielt Jakob Grandin, en 

av disse, har fra oppstarten vært en 
veldig viktig motor og initiativtaker 
for The Collaboratory. CEMUS er 
først og fremst inspirasjon og et godt 
eksempel til etterfølge, selv om The 
Collaboratory er og blir noe annet. 
Vi har litt kontakt, og under BISC 
har vi invitert CEMUS til å holde 
en workshop om tverrfaglighet og 
studenters rolle i møte med vår 
tids største utfordringer knyttet til 
klimaforandringer. Vi er hverandres 
venner. 

Takk for en super konferanse! Vi tar 
med oss erfaringer og inspirasjon 
hjem til Oslo. 
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right to change it after our heart’s 
desire […] to remake ourselves by 
creating a qualitatively different kind 
of urban sociality1.” For Lefebvre 
handlet nemlig retten til byen om 
innbyggernes rett til demokratisk 
å produsere og reprodusere byen 
ut i fra eget forgodtbefinnende, en 
rettighet som for Lefebvre vanskelig 
lot seg kombinere med kapitalistisk 
organisering av rom. 

Historisk materialisme, 
kapitalisme og kapital

I marxistisk samfunnsteori legges 
menneskets behov for å forvandle 
naturenrundt seg for å overleve 
til grunn for konstruksjonen av 
teorier om hvordan menneskelige 
samfunn har fungert, fungerer og 
potensielt vil fungere i fremtiden. 
For Eric Swyngedouw (1999) er 
dette en helt sentral ontologisk 
påstand i marxistisk teori som 
utgjør selve utgangspunktet for det 
som ofte omtales som en historisk-
materialistisk historieoppfatning. 

Den sosiale organiseringen av hva 
Swyngedouw kaller metabolismen 
mellom menneske og natur har 
historisk blitt gjort på ulike 
måter. Disse ulike historiske 
organisasjonsmåtene kaller Marx 
«produksjonsmåter». I dag er det 
Marx kaller den kapitalistiske 
produksjonsmåten dominerende 

retten til byen 

gjennoM en 

grønn ny deal

daniel vernegg,  

Masterstudent i saMFunnsgeograFi

Henri Lefebvre «retten til byen». 
Siden den gang har uttrykket blitt til 
litt av en tom frase som gjentas til 
det kjedsommelige i tekster knyttet 
til konflikt i byen. Dessverre skjer 
dette som regel uten at det sentrale 
innholdet bak formuleringen tas 
med, og alt for ofte blir retten til 
byen redusert til å bety noe i retning 
av at offentlig rom bør utformes på 
en måte som ikke ekskluderer og at 
alle og enhver skal kunne oppholde 
seg hvor i byen de vil. Lefebvre 
hadde antagelig ikke hatt noe imot 
at disse prinsippene ble oppfylt, 
men hadde nok i sin egen bruk av 
begrepet noe ganske mer omfattende 
i tankene. Som David Harvey skriver, 
er «[retten til byen] not merely a 
right to what already exists, but a 

Daniel Vernegg

i Den kontemporære 
byen skjer Det i båDe 
proDuksjons- og 
f o r b r u k s s f æ r e n e 
en systematisk 
skjevforDeling av 
verDier som kun 
tjener et minDretall 
av befolkningen. 
venstresiDas svar bør 
være en grønn ny 
Deal som inkorporerer 
et massivt offentlig 
boligbyggingsprogram 
meD målsetning om 
å å sikre “retten til 
byen” for flertallet av 
befolkningen.    

I 1967 krevde den 
marxistiske filosofen 
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globalt, en tilstand som er blitt gradvis 
etablert ettersom kapitalismen 
har spredd seg over stort sett hele 
kloden siden den oppstod og 
avløste føydalismen i årene rundt 
den industrielle revolusjon fra 
om lag år 1760. Den kapitalistiske 
produksjonsmåten defineres av at 
menneskers omvandling av naturen 

skjer gjennom et sosialt system hvor 
kapital spiller en sentral rolle.  

For å forstå hva som menes med 
kapitalisme, må man forstå hva 
som menes med kapital. Det 
finnes mange ulike forståelser og 
definisjoner av hva kapital er. For 
mange er nok en intuitiv definisjon 
simpelthen «penger» eller muligens 
«verdier». Det er for eksempel en 
slik definisjon Thomas Piketty 
legger til grunn i bestselgeren 
Kapitalen i det 21. århundre. For 
Marx er kapital både penger og 
verdi, men samtidig også mye mer. 
Mens den mest utbredte forståelsen 
oppfatter den som en ting, forstås 
kapital i den marxistiske tradisjonen 
primært som en serie relasjoner og 
prosesser som er avhengige av å 

være i konstant bevegelse 
for ikke å bli devaluert. 
Harvey representerer Marx 
sitt konsept om produktiv 
kapital og dens bevegelse 
med formelen2:

P - V (pm + ak) … Pp … 
V’ - P’

Utgangspunktet for denne 
bevegelsen er penger (P). 
Pengene investeres i varene 
(V), produksjonsmidler 
(pm) og arbeidskraft 
(ak) som gjennom en 
produksjonsprosess (Pp) 
produserer en vare ny 
(V’). Denne har i løpet 
av produksjonsprosessen 
(Pp) blitt tillagt verdi, 
slik at den har en høyere 
verdi enn kostnadene 
ved anskaffelsen av 
p r o d u k s j o n s m i d l e n e 
og arbeidskraften. Siste 
steg i bevegelsen er at 
denne verdien realiseres 
i markedet, ved at varen 
med den forhøyde verdien 
(V’) selges for en høyere 
sum penger (P’) enn 
summen som ble lagt ut 
til å begynne med. Den 
forhøyede pengesummen 
(P’) blir deretter kastet inn 
i et nytt kapitalkretsløp. 

Denne veksten kaller Marx 
«utvidet reproduksjon». Samtlige 
av «tingene» som er representert i 
formelen over – penger, arbeidskraft, 
produksjonsmidler og varer – er 
kapital, men bare så lenge de inngår i 
bevegelsen. I det for eksempel en del 
av pengene blir gitt arbeiderne som 
lønn, forlater disse kapitalkretsløpet 
og slutter da samtidig også å 
fungere som kapital. Også dersom 
hele bevegelsen av en eller annen 
grunn skulle stoppe opp, vil de 
ulike bestanddelene slutte å fungere 
som kapital. På alle trinnene av 
bevegelsen kan det forekomme 
hendelser som gjør at kretsløpet 
avbrytes, slik som for eksempel at: 
penger (P) devalueres i fravær av 
profitable investeringsmuligheter; 
produksjonsprosessen (Pp) stoppes 
av streik; eller at ferdige varer (V’) 
mangler kjøper.

I marxistisk verditeori stammer 
den ekstra verdien som blir tillagt 
varen i produksjonsprosessen 
utelukkende fra arbeidskraften som 
bearbeider produksjonsmidlene. For 
at kapitalen skal kunne appropriere 
denne merverdien, er den avhengig 
av å kunne betale arbeideren  mindre 
enn verdien arbeidskraften tillegger 
produktet. Da både arbeideren og 
kapitalen ønsker å tilegne seg en så høy 
del av verdien som mulig (førstnevnte 
av innlysende grunner, sistnevnte 

Retten til byen gjennom en grønn ny deal

For å forstå hva som 
menes med kapitalisme, 
må man forstå hva som 
menes med kapital
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Daniel Vernegg

Illustasjon: Anders Kvammen



33Forbruk

grunnet konkurranse med andre 
kapitaler), utgjør relasjonen mellom 
arbeid og kapital i produksjonen en 
grunnleggende interessemotsetning. 
Differansen mellom hva kapitalen 
betaler for arbeidskrafta og verdien 
denne produserer, bestemmer i 
hvilken grad arbeideren utbyttes. 

Kapitalbevegelsen som er beskrevet 
over utgjør det Marx kaller industriell 
kapital, og er den eneste formen for 
kapitalkretsløp hvor det produseres 
ny verdi. I tillegg til denne finnes også 
kretsløpene handelskapital (P – V – 
P’) og finanskapital (P – P’). I likhet 
med for den industrielle kapitalen 
er formålet for også andre typer 
kapitalkretsløp at kapitalisten ønsker 
å sitte igjen med en større kapital (P’) 
på slutten av bevegelsen enn hen først 
investerte (P). For handelskapitalen 
oppnås dette gjennom å kjøpe 
varer billig og selge disse dyrt, for 
finanskapitalen gjennom på ulike 
måter å gjøre penger tilgjengelige i 
bytte mot diverse former for renter. 

internt motsetningsfylt enHet 
og Dialektikk 

Under den kapitalistiske 
produksjonsmåten er det vanlig å 
dele menneskets omvandling av 
naturen inn i de ulike momentene 
produksjon, distribusjon, bytte og 
konsumpsjon. At disse begrepene gir 
mening forutsetter at produksjonen 

(forstått i bred forstand 
som metabolismen 
mellom menneske og 
natur) er organisert med 
en viss grad av sosial 
arbeidsdeling. Mens man 
ved selvbergingsjordbruk 
ofte kanskje ikke vil ha noe 
skille mellom produksjon 
og konsumpsjon (hverken 
i tid eller rom), er et slikt 
skille en definerende 
karakteristikk ved 
kapitalismen. Dette fordi 
hele kapitalkonseptet er 
avhengig av at eierskapet 
til produktene av 
produksjonsprosessen ikke 
tilfaller kroppene som 
leverer arbeidskrafta, men 
derimot eieren av kapitalen 
som ved prosessens 
begynnelse ble brukt for 
å kjøpe arbeidskrafta og 
produksjonsmidlene. 

Kapitalformelen over 
beskriver hvordan 
arbeideren under 
kapitalismen blir utbyttet 
i produksjonsprosessen. 
Denne formen for 
distribusjon har av 
sosialistiske bevegelser 
historisk blitt satt 
i forgrunnen som 
forklaringsmodell for 

hvordan kapitalen approprierer 
verdier på bekostning av 
arbeiderklassen. Dette har 
bidratt til at kamper omkring 
arbeidernes lønnsnivå og forhold 
i produksjonsprosessen er blitt 
prioritert både i arbeiderbevegelsens 
praksis og forståelse av seg selv, og 
har nok vært avgjørende for den 
privilegerte posisjonen som bildet 
av den fysisk sterke, mannlige 
tungindustriarbeideren har hatt i 
mang en sosialistisk bevegelse.

For Harvey er denne formen for 
utbytting imidlertid ikke den eneste 
måten hvorved kapital approprierer 
verdi på bekostning av arbeiderklassen. 
Vel så viktig som distribusjonen 
som skjer i produksjonssfæren, er 
for Harvey distribusjonen som skjer 
når kapitalen er i sirkulasjonssfæren. 
Siden arbeideren under kapitalismen 
selv ikke sitter igjen med eierskapet 
til det hen produserer, er hen helt 
avhengig av at størrelsen på lønna 
hen får utbetalt er tilstrekkelig 
til å dekke kostnadene ved 
livsnødvendigheter som mat, bolig, 
transport, helseutgifter med mer 
(hva som er nødvendig er sosialt 
bestemt og varierer i tid og rom). 

Siden kapitalistiske samfunn 
karakteriseres av at produksjonslivet 
domineres av kapitalrelasjonen, kan 
en regne med at en altoverveiende 

Retten til byen gjennom en grønn ny deal
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majoritet av konsumvarene som 
arbeiderklassen konsumerer er 
produsert på kapitalistisk vis, og 
dermed i tillegg til å oppfylle 
konsumentenes ulike behov, også 
inngår i et kapitalkretsløp som 
nødvendigvis må generere profitt 
for kapitaleieren som har investert 
i produksjonen (ellers ville ikke 
vedkommende gjøre investeringen). 
Interessemotsetningen mellom 
arbeider og kapitalist gjør seg 
dermed nok en gang gjeldende, 
men tar nå i stedet form av en 
motsetning mellom selger og kjøper: 
der kapitalen har interesse av å selge 
så dyrt som mulig, har forbrukeren 
interesse av å kjøpe så billig som 
mulig. I tillegg til å organisere 
seg rundt interessemotsetningen 
i produksjonen – fagforeningenes 
tradisjonelle domene – bør arbeidere 
derfor også organisere seg mot å bli 
utbyttet når de forbruker. For hva skal 
man egentlig med en lønnsøkning 
dersom den uansett blir spist opp av 
husleie- eller renteøkninger? 

en geografi proDusert i 
kapitalens eget bilDe 

I metabolismen mellom mennesker 
og natur skapes det som Neil Smith 
(1984) kaller en «sekundær natur». 
Denne er definert opp imot ideen 
om en uberørt og «primær natur» 
som ikke er blitt gjenstand for 

menneskelig modifikasjon 
og derfor er uberørt3. I 
følge Smith er eksistensen 
av en slik «primær natur» 
i en verden med realiteter 
som sur nedbør og global 
oppvarming mer å regne 
som en teoretisk mulighet 
enn et konstaterbart 
faktum. Antageligvis er 
det derimot slik at så å si all 
natur i dag i en eller annen 
grad allerede har vært 
gjenstand for menneskelig 
transformasjon. Av dette 
slutter Smith at vestlig 
tenknings dualisme 
mellom natur på den ene 
siden og sivilisasjon på 
den andre bør forkastes til 
fordel for et syn på naturen 
som noe som produseres 
sosialt. Dersom en videre 
legger til grunn at det 
ikke er noe skille mellom 
materie og rom (noe Smith 
gjør) kan en begynne å 
snakke om en kapitalistisk 
produksjon av rom. 

For Smith vil 
produksjonen av rom 
under den kapitalistiske 
p r o d u k s j o n s m å t e n 
primært skje gjennom 
utvidet reproduksjon av 
kapital. Naturen trer inn 

i produksjonsprosessen (Pp) som 
råvarer (pm) og omvandles i løpet av 
denne med hjelp av arbeidskraft (ak) 
til å bli varer (V’) som deretter selges 
i et marked. Dersom en deler det 
menneskelig produserte rommet inn 
etter de to kategoriene produksjon 
og forbruk, kan en i førstnevnte 
kategori sette varer som er produsert 
for å inngå i såkalt produktivt 
forbruk. Denne kategorien består 
blant annet av produksjonsmidler 
som maskiner, fabrikkbygninger, 
og ulike halvfabrikata. Disse varene 
har det til felles at de når de er blitt 
solgt vil inngå i nye kapitalkretser 
i produksjonen av nye varer. I 
kategorien forbruk er varer som går 
inn i det som kalles uproduktivt 
forbruk. Dette er varer som forbrukes 
som ledd i reproduksjonen av 
mennesker, og innebefatter deriblant 
boliger, matvarer, luksusprodukter 
og andre forbruksvarer.

Både blant varene som er produsert 
for produksjon og de som er produsert 
for forbruk finner vi varer hvis levetid 
innebefatter flere kapitalkretsløp og 
hvis konsumpsjonsprosesser derfor 
skjer relativt sakte. Dersom disse 
varene inngår i produksjonsprosesser 
omtales de av Marx som størknet 
kapital. Eksempler på størknet 
kapital som konsumeres produktivt 
er fabrikkbygninger, maskiner 
for industriell produksjon og 

Daniel Vernegg
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ulike kjøretøyer, varer det kan 
ta flere tiår før slutter å bidra i 
produksjonsprosessen(e) de inngår i 
som produksjonsmidler. Også blant 
uproduktive forbruksvarer som ikke 
inngår i andre produksjonsprosesser 
finner vi varer av lignende karakter, 
slik som blant annet boligbygninger 
og offentlige parkanlegg. Disse kan 
som regel utfylle sin bruksverdi svært 

lenge, og det tar lang tid før 
de blir verdiløse i markedet. 
For Smith (1984:120) 
er rommet som blir 
produsert av mennesker 
under kapitalismen i stor 
del dominert av disse 
varene og infrastruktur 
som anlegges for at de skal 
kunne brukes. 

For å parafrasere Marx, kan vi 
dermed si at byene under kapitalismen 
fremstår som en uhyre varesamling4. 
Sett gjennom en marxistisk linse kan 
altså byer forstås som resultater av 
kapitalkretser bygget for å inngå i nye 
kapitalkretser (produksjon) eller for å 
forbrukes som ledd i reproduksjon av 
menneskelig arbeidskraft (forbruk). 
For Manuel Castells var sistnevnte 
i etterkrigstidens vesteuropeiske 
byer blitt det primære, noe som 
gjorde at for ham, så kunne byen 
som sådan defineres ut i fra dens 
funksjon som system for det han 
kalte «kollektivt forbruk5». I den 
fordistiske6 byen, hvor tradisjonell 
industriproduksjon var den sentrale 
næringen og staten i utbredt grad 
tok ansvar for reproduksjonen av 
arbeidskraft gjennom blant annet 
offentlig boligbygging, var nok dette 

Retten til byen gjennom en grønn ny deal
Illustrasjon: Anders Kvammen
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en for mange fornuftig 
definisjon. 

Med endringene som 
er skjedd i den globale 
økonomien siden den 
gang, er dog denne 
definisjonen blitt mer eller 
mindre forlatt. De gamle 
industriarbeidsplassen er 
for en stor del automatisert 
bort eller flyttet til 
verdenshjørner hvor 
arbeidskraften er billigere, 
offentlig organisert 
boligproduksjon er blitt 
kuttet ned på, og trendene 
i bypolitikken har gått 
fra å være sentrert rundt 
fordelingspolitikk, til i 
stor grad å dreie seg om 
hvordan å lage et attraktivt 
forretningsklima som 
kan tiltrekke seg ekstern 
kapital7. For mange vil 
det nok i dag derfor være 
mer fristende å definere 
byen ut i fra dens rolle i 
produksjonen8.   

Hva slags rom for 
boligforbruk Har 
kapitalismen proDusert 
i norge? 

Produksjonen av nye 
boliger i Norge i dag 
skjer i all hovedsak 

gjennom den industrikapitalistiske 
kapitalbevegelsen: P - V …Pp… V’ - 
P’,  i regi av privat utviklerkapital som 
ikke har andre interesser enn å sikre 
størst mulig utvidet reproduksjon 
av kapitalen den avanserer. Dette 
fordyrer boligen for forbrukeren 
sammenlignet med om en produserte 
uten mål om et slikt overskudd. 

Videre er også forholdet 
mellom tilbud og etterspørsel i 
markedsomsetningen av både 
nybygde og brukte boliger med på 
å fordyre boligforbruket for folk 

flest. Gjennom at handelskapital 
(P – V – P’) investeres i markedet 
utelukkende for å høste leie- og/
eller salgsinntekter, bidrar den økte 
etterspørselen til å presse prisene 
opp, samtidig som det er meget 
sannsynlig at det dannes prisbobler9. 
En pekepinn på omfanget av dette 

i en norsk kontekst er andelen 
sekundærboliger i Oslo: i byen som 
helhet er hele 20 % av boligene 
sekundærboliger, mens andelen i 
bydelene med høyest tetthet er så stor 
som én tredjedel10. I tillegg til dette 
forverres prisnivået ytterligere av at 
finansinstitusjoners pengekapital (P – 
P’) finner veien inn i boligsektoren 
gjennom at boligkjøperen tilbys 
relativt billig kreditt av både banker 
og andre aktører11. Dette virker å være 
et større problem i Norge enn i en del 
andre land, da den totale gjeldsgraden 
for norske husholdninger per 2018 lå 
på hele 230 % av disponibel inntekt, 
noe som er et relativt sett høyt tall12. 
En kan spørre seg om hva effekten 
for boligprisene ville vært dersom 
etterspørsel kun kom fra kjøpere 
som faktisk hadde planer om å bo i 
boligene.

Mens blant annet Sverige, Danmark, 
England og Tyskland har relativt 
omfattende innslag av alternativer 
til uregulert markedsomsetning i 
sine boligallokeringssystemer, er 
boligomsetningen i Norge i dag i liten 
grad regulert. At det ellers relativt sett 
så sosialdemokratiske Norge mangler 
mer utstrakte markedsregulerende 
tiltak i boligsektoren kan virke rart 
når så mange andre land har det, 
men kan forklares historisk med 
måten Arbeiderpartiet etter krigen 
valgte å regulere boligomsetningen 

Daniel Vernegg

At det ellers relativt 
sett sosialdemokratiske 
Norge mangler 
mer utstrakte 
markedsregulerende 
tiltak i boligsektoren 
kan virke rart når så 
mange andre land har 
det
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på. Mens det i mange andre land i 
denne perioden ble bygd ut ulike 
former for prisregulerte boligsektorer 
i statlig og/eller kommunal regi 
hvor staten satt som eier og leide 
ut boliger til en politisk fastsatt 
pris (blant annet i Sverige), valgte 
Arbeiderpartiet i Norge i stedet å 
tøyle markedskreftene gjennom 
å gå for en regulert selveierlinje. 
Da partiet oppnådde rent flertall i 
Stortinget etter andre verdenskrig 
ble den statlige Husbanken opprettet. 
Denne gav subsidierte lån (og 
annen støtte) til boligbyggelag som 
oppførte borettslagsleiligheter mot at 
disse ble gjenstand for statlig fastsatt 
prisregulering, slik at en kunne 
hindre at leilighetene ble solgt med 
overskudd. Med dette sikret staten at 
boligene inngikk i spekulative P - V - 
P’-relasjoner. 

I 1983 fjernet Kåre Willochs 
høyreregjering med et pennestrøk 
denne prisreguleringen. Eierne av 

borettslagsleiligheter fikk 
lov til å selge disse til 
markedspris, og kunne 
dermed i praksis cashe ut 
de statlige subsidiene fra 
Husbanken som privat 
profitt. Da Arbeiderpartiet 
igjen fikk regjeringsmakten 
i 1986, vurderte man det 
som såpass vanskelig å 
«dytte tannkremen inn i 
tuben igjen», at man lot 
bol i g pr isreg u ler i ngen 
ligge og i praksis aksepterte 
hovedlinjene i Høyres 
boligpolitikk13. 

bolig proDusert for 
kapitalen, av kapitalen 

Alle og enhver har behov 
for å ha tak over hodet, og 
uavhengig av tid og sted er 
antageligvis bolig sammen 
med mat og drikke den 
forbruksartikkelen det er 
absolutt mest universell 
etterspørsel etter. Det er 
få steder hvor en kan leve 
noe som føles eller anses 
som å være et fullverdig liv 
uten å ha tilgang på bolig. 

Likevel er det i Norge 
i dag slik at den 
s a m f u n n s m e s s i g e 
organiseringen av 
boligproduksjon og 

-omsetning ikke er innrettet mot 
å levere gode og billige boliger til 
forbrukerne, men i stedet primært 
ivaretar ekspansjonsbehovene til 
ulike former for kapital. Oppsummert 
kan vi si at dette skjer på i alle fall de 
fire følgende måter: 

1) under byggingen av boliger ivaretas 
den utvidede reproduksjonen av 
industriell kapital (P - V …Pp… 
V’ - P’) gjennom at kapitalen som 
investeres i boligbygging tillegges 
merverdi i byggeprosessen 

2) under omsetningen av både nye og 
brukte boliger bidrar spekulasjon til 
å forhøye boligprisene og produsere 
profitt for handelskapital (P – V – P’) 
og 

3) da både utbyggere og forbrukere 
er avhengige av tilgang på kreditt, 
akkumulerer finanskapital (P – P’) 
enorme summer gjennom å låne 
ut penger til boligproduksjon og –
omsetning.

4) rom produseres ut i fra kapitalens 
behov for utvidet reproduksjon. 
Dette gir private utviklerinteresser 
svært stor definisjonsmakt over 
byenes fysiske utforming14.

Det er gjennom dette tydelig er 
kapitalens interesser på flere ulike 
måter står i motsetning til en 
oppfyllelse av Lefebvres krav om 
retten til byen. Hva slags politikk 

Retten til byen gjennom en grønn ny deal

Uavhengig av tid og 
sted er antageligvis 
bolig sammen med 
mat og drikke den 
forbruksartikkelen det er 
absolutt mest universell 
etterspørsel etter
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kan vi i dag kreve dersom vi tar 
Lefebvre på alvor og i stedet for 
reprodusere kapital går inn for å søke 
å sikre enhvers rett til demokratisk 
å reprodusere seg selv gjennom å 
reprodusere byen? 

for opprettelsen av en 
offentlig og grønn boligsektor

I blant annet USA og England har 
det den siste tiden blitt lansert ulike 
forslag for en Green New Deal. 
Kort sagt går en Green New Deal 
ut på at det på lignende måte som 
ved 1930-tallets New Deal i USA 
gjøres store statlige lånefinansierte 
investeringer i å produsere ulike 
former for infrastruktur, men 
med den hovedforskjellen at en 
nå ikke bare investerer for å skape 
arbeidsplasser og utvikle økonomien, 
men har som primærformål å 
gjennomføre en grønn omstilling av 
samfunnet15. 

Blant mange synspunkter på 
hva et slikt investeringsprogram 
konkret bør inneholde, finner en i 
tillegg til et primærfokus på tiltak 
i produksjonssektoren som kan 
bidra til arbeidsplasser i nye grønne 
industrier, også argumenter for at 
forbrukssektoren - og spesielt bolig 
- bør ha en prominent plass. Daniel 
Cohen skriver i en artikkel i Jacobin 
Magazine blant annet at å inkludere 
en grønn boligsektor i en Green 

New Deal vil kunne være 
svært attraktivt for store 
deler av befolkningen som 
sliter med høye kostnader 
ved bolig - og derfor gjøre 
grønn politikk til noe 
attraktivt for disse - og at 
byggingen av miljømessige 
boliger i seg selv er et svært 
godt bidrag til en grønn 
samfunnsomstilling16.

I Norge har i løpet av de 
siste månedene direkte 
referanser til Green New 
Deal funnet plass i de 
politiske visjonene til både 
Sosialistisk venstreparti 
(SV) og Rødt. I vår 
hjemlige sammenheng er 
grønn omstilling naturlig 
nok knyttet nært opp til 
partienes programvedtak 
om en gradvis avvikling av 
oljeindustrien og behovet 
for å erstatte denne med 
alternative, miljøvennlige 
næringer. Rødt foreslår 
at en andel av oljefondet 
settes av til et “nasjonalt 
grønt industrifond 
som gjør strategiske 
investeringer i hjemlig 
i n d u s t r i p r o d u k s j o n , 
med formål om å sikre 
teknologisk utvikling, 
økt eksport av varer, 

flere industriarbeidsplasser, økt 
verdiskaping og mer videreforedling 
i Norge”17. SV har på sin side lovet å 
legge frem “et helhetlig forslag til en 
Grønn ny deal for Norge” før 202118.  

Foreløpig har diskusjonene 
om grønne statlige 
investeringsprogrammer i en norsk 
kontekst begrenset seg til å dreie seg 
om produksjonssektoren. Hva om en 
også inkluderte å opprette en grønn, 
tredje boligsektor? Ville ikke dette 
kunne være en måte å kombinere 
en ambisiøs klimapolitikk med en 
reversering av Willoch-regjeringens 
katastrofale avregulering av bolig på? 
Gjennom en offensiv og ambisiøs 
boligpolitikk med penger på bordet 
for byggingen av tusenvis av grønne 
og prisregulerte boliger, ville en 
kunne

1) hindre kapitalistisk utbytting i 
alle ledd av boligproduksjonen (P 

- V …Pp… V’ - P’) gjennom at det 
offentlige tok kontroll over denne.

2) Gjennom prisregulering på den 
nye boligmassen (både ved salg og 
direkte offentlig utleie) både hindre 
utbytting i leiemarkedet og bidra til 
å bremse prisveksten i det resterende 
boligmarkedet. 

3) Sikre demokratisk kontroll 
både over utformingen og 
administrasjonen av boligmassen. 
I tillegg til demokratisk styring 

Daniel Vernegg
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gjennom allerede eksisterende 
folkevalgte organer, delegere deler 
av beslutningsmyndigheten til nye 
demokratiske institusjoner som 
beboerråd. Demokratisk produksjon 
av rom fremfor kapitalistisk 
produksjon av rom. 

4) Sikre at boligene bygges med 
det fremste innen miljøvennlige 
løsninger og samtidig bidra 
til utviklingen av en grønn, 
fremtidsrettet og markedsledende 
entreprenørindustri. 

En grønn ny deal kunne slik 
bidra i retning av en realisering av 
Lefebvres krav om at alle som bor i 
byen bør ha retten til å reprodusere 
seg selv gjennom å reprodusere 
byen, samtidig som den også ville 
kunne bidra til å sikre reproduksjon 
overhodet, noe som er langt fra en 
selvfølge så lenge metabolismen 
mellom menneske og natur fortsettes 
å baseres på et system som forutsetter 
evig økonomisk vekst.

Retten til byen gjennom en grønn ny deal
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I mars var 50 kommende 
samfunnsgeografer på studietur 
i Lisboa, for å traske gatelangs, 
kjenne på solen og kanskje lære 
litt også. 

Det første som traff oss var våren, 
med blomstrende trær, sol og 
optimisme. Etter å ha reist med 
diverse mellomlandinger og noen 
dårlige omveier fra metrostoppet var 
vi på plass på hostellet og samlet i en 
historisk stor gruppe på tur. Turens 
faglige opplegg startet med et besøk 
til samfunnsgeografisk institutt på 
Universidad de Lisboa.. Geografen 
Simone Tumello fortalte om sin 
forskning rundt urbanisme, og 
geografiske perspektiver på sikkerhet, 
frykt og vold, mens antropologen 
Pedro Neto fortalte om sin kobling 
mellom territorielle dimensjoner i 
flyktningleire og økolandsbyer. 

tina vågenes andersen, bacHelorstudent i 

saMFunnsgeograFi

studietur: 

lisboa
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En god studietur trenger 
også et element av klassisk 
turistopplegg. Turen 
gikk med tog fra Rossio-
stasjonen i Lisboa til 
småbyen Sintra; en ekte 
turistfelle, med gamle 
slott, ruiner og utsikt. 
Et av høydepunktene er 
Pena-palasset, et absurd 
fargerikt slott som ble 
bygd ut av Ferdinand 
II som sommerpalass 
for den portugisiske 
kongefamilien, og som 
står oppført på UNESCOs 
verdensarvliste-. Turens 
siste felles opplegg gikk 
til Aljube-museet, for å 
lære om diktaturet som 
knuget Portugal i en 
jernhånd fra 1926 til 1974. 
Museet er et kommunalt 
initiativ, plassert i 
Salazar-regimets gamle 
torturfengsel, dedikert til 
å holde motstandskampen 
mot regimet fremme i den 
kollektive bevisstheten 
både hos portugisere og 
turister. 

Lisboa er fremdeles 
synlig preget av harde 
økonomiske tider, men det 

merkes en forsiktig optimisme. Byen 
virker først liten, bestående av noen 
bratte høyder kledd i brostein og slitte 
hus, inntil du tar metroen utover til 
forstedene  og ser utstrekningen av 
store områder med boligblokker. 
Byen føles veldig autentisk, samtidig 
som den fungerer som en romantisk 
og shabby kulisse for turister. 
Lesemateriale for turen ble for flere 
Ola Innsets roman “Lisboa”, som gir 
både en humoristisk fortelling om 
en kjærlighetshistorie, og har tips 
og kapitler med portugisiske fraser 
og hva enhver bør se og ikke minst 
unngå. Men byen kan best oppleves 
ved å dra seg opp alle de bratte 
brosteinsgatene, drikke billig sangria 
og spise en varm pastel de nata på et av 
de utallige bakeriene. 

Tina Vågenes Andersen
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Dagens kapitalistiske system 
har allerede produsert en rekke 
uopprettelige miljøskader.  De 
siste tiårene har multinasjonale 
selskapers hensyn til kortsiktig 
profitt dominert på bekostning av 
menneskers langsiktige interesser. . 
Ifølge The Carbon Majors Report 
kom 70% av CO2-utslippene mellom 
1988 og 2015 fra bare 100 selskaper, 
som hovedsakelig driver med 
fossil energi i ulike former1. FNs 
klimapanel sin siste spesialbestilte 
rapport om klimaendringene og 
dens konsekvenser peker helt 

konkret på at vi trenger 
et nytt økonomisk system, 
uten å eksplisitt nevne at 
kapitalisme er problemet, 
selv om alle varsellampene 
blinker rødt. Det er dagens 
eksisterende økonomiske 
system, kapitalismen, som 
dreper planeten vår. Det 
kapitalistiske økonomiske 
systemets evige jakt etter 
kortsiktig profitt har ført 
til et kappløp mot bunnen2 
der miljøstandarder og 
levekår blir stadig verre 

og drevet lengre ned. Derfor er 
det viktig å peke på kapitalismens 
strukturer og en produksjonsmåte 
som ikke er forenlig med jordens 
økologiske tåleevne. 

Vi blir stadig fortalt at vi må ta 
individuelt ansvar for å stanse 
klimaendringene, men det er på tide 
å kalle en spade for en spade; grønn 
kapitalisme vil aldri kunne løse 
klimaendringene, fordi premisset 
om profitt i den kapitalistiske 
produksjonsmåten tillater det 

erklær kliMakrise nå!

Henrikke Sæthre Ellingsen

Henrikke sætHre ellingsen, Masterstudent i 
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ikke. Konsekvensene av plast og 
mikroplast-forurensning kunne 
vært unngått, men det kapitalistiske 
systemet reagerer bare når skaden 
allerede er gjort, og i et altfor tregt 
tempo. Det økte forbruket av 
allerede godt kjent og nye produkter 
er styrt av markedsforskning og 
markedsføring, som skaper slike 
behov hos forbrukerne som svarer til 
vareproduksjonen. Teknologi er ikke 
bare et nøytralt middel, den er selv 
en form for herredømme innenfor 
kapitalismen.3 Ifølge Herbert 
Marcuse4 har teknologien blitt det 
viktigste redskap for tingliggjørelse 
i dagens samfunn. Folk gjenkjenner 
seg selv i forbruksvarene sine, 
de finner sin sjel i bilen sin, 
stereoanlegget, eneboligen eller 
kjøkkeninnredningene. Følgen blir 
at det brer seg en slags allmenn 
fornøydhet med tingenes tilstand. 
Samfunnet oppleves i høy grad 
som “endimensjonalt”, uten å peke 
utover seg selv, og på denne måten 
blir dialektisk tenkning fortrengt av 
positiv tenkning eller positivisme.5  

klimaenDringene er et 
klasseproblem

Kapitalismen legger ansvaret over 
på individer og har fått oss til å 
internalisere miljøkrisen; det er 
vårt ansvar å endre oss selv for å 

kunne redde klima. Dette 
gjelder særlig forbruk, 
der individet skal være 
etisk, bærekraftig, men 
konsumerende, alt for å 
holde den kapitalistiske 
produksjonen i gang. 
Men det er ikke sånn 
at vi kan kjøpe oss ut 
av dårlig samvittighet 
og samfunnets største 
menneskeskapte krise. 

“Grønn kapitalisme” er 
bare et reklamestunt, en 
etikett med det formål å 
selge en vare, eller - i beste 
fall - et lokalt initiativ som 
tilsvarer en dråpe vann 
på den tørre jord av den 
kapitalistiske ørkenen.

Radikale endringer av 
økonomien gjelder ikke 
bare produksjon, men 
også forbruk. Problemet 
med borgerlig/industriell 
sivilisasjon er imidlertid 
ikke - som økologer ofte 
hevder - befolkningens 

”overdrevne forbruk”. 
Løsningen er heller ikke 
en generell ”grense” for 
forbruk. Det må heller 
settes spørsmålstegn ved 
det forbruksmønsteret som 

er iboende i  kapitalismen, basert på 
usikkerhet, avfall, fremmedgjøring 
og en besettelse av akkumulasjon.

Vi kan ikke lengre belaste naturen 
med ressursbruk og naturbruk som 
ikke dekker helt nødvendige behov. 
Saken om isbitene fra Svartisen, hvor 
selskapet Svaice fikk tillatelse til å 
uthente og selge isbiter fra Norges 
nest største isbre til eksklusive 
restauranter verden over, viser at de 
individuelle endringene og tiltakene 
som kapitalismen krever ikke gjelder 
den rike overklassen. Nå ble den 
saken heldigvis stoppet i siste instans, 
men likevel illustrerer at markedets 
profitt-logikk uforenlig med behovet 
for å beskytte naturen og miljøet. 

omorganisering av Den politiske 
økonomien

I følge den amerikanske sosiologen 
og økonomen James O’Connor6 bør 
vi bygge videre på Marx’s forståelse 
av motsetningene i kapitalismen 
for å kunne organisere en 
produksjonsmåte der sosiale behov 
og krav til miljøvern får forrang over 
profitt. I tillegg til motsetningen 
mellom produksjonsstyrker og 
produksjonsforhold, må vi se 
den andre motsetningen som er 
mellom produktive krefter og 
produksjonsbetingelser, for å kunne 
skape produksjonsbetingelser som 

Erklær klimakrise nå!
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tar hensyn til arbeidere, 
urbane rom og natur. 
Dette er nødvendig fordi 
kapitalen forstyrrer eller 
ødelegger sine egne 
forhold, som da begynner 
med det naturlige miljøet. 
Målet er et samfunn basert 
på demokratisk kontroll, 
sosial likestilling og med 
fokus på et verdigrunnlag 
som kan være med 
å løse klimakrisen. 
O’Connors oppfatning 
tar utgangspunkt i et 
kollektivt eierskap av 
p r o du k s j on s m i d l e n e , 
demokratisk planlegging 
som gjør det mulig for 
samfunnet å definere 

målene for investeringer og 
produksjon, og en ny teknologisk 
struktur av produktive krefter. 
Gjennom å organisere økonomien 
basert på bruksverdi kan samfunnet 
tilfredsstille kollektive og individuelle 
behov og samtidig gi beskyttelse av 
natur og økologisk balanse.

Fra et øko-sosialistisk perspektiv vil 
den nåværende måten å organisere 
produksjon og forbruk i avanserte 
kapitalistiske land ikke kunne på noen 
måte utvides til hele planeten uten en 
stor økologisk krise. Det er fordi den 
er basert på logikken om grenseløs 
akkumulering (av kapital, fortjeneste 
og råvarer), sløsing av enda mer 
ressurser, ekspanderende forbruk 
og den akkumulerte ødeleggelsen 

av miljøet7. Dersom dagens 
gjennomsnittlig energiforbruk i USA 
ble utvidet til å gjelde for hele verden, 
ville de reservene av petroleum som 
vi kjenner til i dag bli brukt opp 
innen kun nitten dager. Dermed 
opererer dette systemet med en 
nødvendighet om å opprettholde og 
forverre de allerede store ulikhetene 
mellom det globale Nord og Sør. 
Denne brutalt ujevne fordelingen 
betyr at verdens flertall forbruker 
mindre enn verdens mindretall. En 
økonomi som er basert på sosialisme 
vil være basert på den demokratiske 
satsingen på prioriteringer og 
investeringer av befolkningen selv, 
og ikke av ”markedets lover” eller 
en allmektig regjering. Denne 
overgangen vil ikke bare føre til en ny 

Henrikke Sæthre Ellingsen
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produksjonsmåte og et egalitært og 
demokratisk samfunn; sosialismen 
vil skifte hele økonomiens fokus 
over til ‘omsorg’, som vil si at man 
tar hensyn til behovene til de mange 
i stedet for noen fås fortjeneste. 
Målet er å demokratisere kontrollen 
over vår egen evne til å sørge for våre 
grunnleggende behov8.  

Klimakrisen er vår tids store 
utfordring som har potensiale til å føre 
til en fornyelse av marxistisk teori og 
praksis. Både sosialisme og økologi 
deler objektive mål som innebærer 
å sette spørsmålstegn ved dagens 
økonomiske strukturer; produksjon 
som et mål i seg selv, dagens 
autoritære system av penger og finans 
eller ved reduksjon av mennesker 
til lønnsomhetsberegninger og ved 
at politikk og samfunnet tilpasses 
behovene til kapitalakkumulering 
og en overklasse. Marx og Engels 
er ganske tydelige på hvordan 
systemene forandrer seg: ”Historien 
til alle hittil eksisterende samfunn 
er klassekampens historie.”9 Altfor 
ofte understreker ikke begrepet 

”systemendring” at vi kjemper mot en 
klasse, heller enn et vagt, upersonlig 

”system”. For Marx var det høyeste 
målet for teknisk utvikling ikke 
den uendelige opphopningen av 
varer (”å ha”), men reduksjonen 

internasjonal solidaritet, 
på tvers av klasser og som 
ikke bare tar hensyn til 
økologiske spørsmål som 
bare bekymrer land i Nord, 
som om det er et problem 
som bare kan løses i og av 
rike samfunn. 

Det trengs en strategisk 
allianse mellom ”røde” og 

”grønne” - ikke forstått ved 
den smale definisjonen 
som brukes av politikere 
som opererer gjennom 
sosialdemokratiske og 
grønne partier som 
ofte opererer innenfor 
rammene av grønn 
kapitalisme. Det som 
trengs er en bredere 
allianse mellom 
arbeiderbevegelsen og den 
økologiske bevegelsen, 
som også er en bevegelsene 
som arbeider i solidaritet 
med de undertrykte og 
utnyttede i Sør. Solidaritet 
handler om se på tvers av 
generasjoner og grenser; 
det handler om å ta ansvar 
for den verden man har 
vært med å skape.  

av arbeidsdagen og opphopningen 
av fritid (”å være”)10. En økning i 
fritid og reduksjon i arbeidstid (6 
timersdagen) er både en løsning på 
arbeidsledighet og er et uttrykk for 
et annet verdigrunnlag som ikke er 
kompatibelt med det kapitalistiske 
systemet fordi samfunnet vil legge 
større verdi på fritiden enn på 
akkumuleringen av varer.11

å skape en allianse

Vi vet alle at klimaendringene er ikke 
lengre et problem som ligger inn 
i fremtiden, de er her nå og derfor 
må umiddelbare politiske grep settes 
i gang. I dag har radikal politisk 
økologi blitt en av de viktigste sosiale 
og politiske kreftene i bevegelsen mot 
nyliberal og miljøskadelig politikk, 
som har fått fotfeste både i Nord og 
Sør. I Sør reagerer disse bevegelsen 
på en forverring av de økologiske 
problemene i Asia, Afrika og Latin-
Amerika som skyldes en politikk 
basert på ”forurensnings-eksport”12 
fra avanserte kapitalistiske land til 
mindre utviklede land. Kampen mot 
kommodifisering, motstand mot 
multinasjonale selskapers dominans 
og kampen for miljøvern er nært 
knyttet til analysen og praksisen til den 
globale bevegelsen mot kapitalistisk 
globalisering. Det handler derfor om 
å bygge en bevegelse som praktiserer 

Erklær klimakrise nå!
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Henrikke Sæthre Ellingsen

å bruke politiske 
virkemiDler 

Som inspirasjon til aksjon 
kan vi se til skolestreik 
for klima hvor ungdom 
over hele verden tar til 
gatene for å adressere vår 
tids største utfordring. 
Aktivistene streiker hver 

fredag over hele verden, til tross 
for moraliserende motstand fra 
mange i eldre generasjoner og 
uten å bli tatt på alvor av mange 
politikere. Greta Thunberg, den 
svenske klimaaktivisten som startet 
skolestreikene for klima, sa på FNs 
klimakonferanse i 2018: “Hvis 
løsninger innad i dette systemet 
er så umulige å finne så kanskje 

vi burde forandre systemet. Vi 
har ikke kommet her for å trygle 
verdens ledere om å bry seg. Dere 
har ignorert oss før og vil fortsette 
å ignorere oss i fremtiden. Vi har 
gått tomme for unnskyldninger og vi 
mister tid. Vi har kommet her for å 
si at forandringer kommer, om dere 
liker det eller ei. Den ekte makten 
tilhører folket.”13  
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Det at det mangler politisk vilje 
er ikke fordi politikere ikke klarer 
å komme til enighet, men fordi 
deres hovedmål er å forsvare 
det kapitalistiske systemet, ikke 
fremtiden for planeten. Kapitalistene 
og deres politiske representanter 
er ikke i stand til å føre fram de 
radikale forandringene som trengs, 
denne artikkelen har argumentert 
for at tendensen er motsatt. Vi kan 
ikke løse klimaendringer gjennom 
arbeid i våre individuelle land. 
Klimapolitikken må være basert på 
en slags ‘planetary solidarity’ som 
går over landegrenser, en tilnærming 
hvor arbeidere, fagforeninger, 
bønder, miljøaktivister og urfolk 
samles gjennom en felles interesse 
for å opprettholde en levende planet. 
Sammen må vi jobbe for en grønn 
sosialisme som er inkluderende, 
demokratisk forankret og med base 
i sosial rettferdighet og en grønn 
industri. 

Ansvaret for klimaendringene må 
legges der ansvaret hører hjemme; det 
de som kontrollerer profittorientert 
produksjon av alle varer og tjenester 
som brukes i det moderne liv som har 
ansvar for at vi er i denne krisen. Først 
og fremst impliserer dette at klassen 
av kapitalister som graver opp fossilt 
brensel og selger det til fortjeneste 
har et spesielt ansvar. Klassekamp 
innebærer en politikk som direkte 

Sluttnoter

1  Dr. Paul Griffin. 2017. The Carbon Majors Database: CDP Carbon 
Majors Report 2017: 100 fossil fuel producers and nearly 1 trillion tonnes of  
greenhouse gas emissions. Climate Accountability Institute. 1-16.

2  David Harvey 1996. Nature, Justice and Geographical Differences. 

3  Side 85 i Dag Østerberg, 2016: Fra Marx til Nyere Kapitalkritikk. Pax 
Forlag. 

4  Side 155 i Krogh & Aastorp sin oversettelse av Herbert Marcuse, 1969: 
Det en-dimensjonale menneske: studier i det avanserte industrielle samfunns 
ideologi. Pax Forlag. 

5  Side 85 i Dag Østerberg, 2016: Fra Marx til Nyere Kapitalkritikk. Pax 
Forlag.

6  Side 16 i Michael Löwy, 2005: What is Ecosocialism. Capitalism Nature 
Socialism. 16, 2. 15-24. 

7  Side 18 i Michael Löwy, 2005: What is Ecosocialism. Capitalism Nature 
Socialism. 16, 2. 15-24. 

8  Matthew Huber, 2018: Five Principles of  a Socialist Climate Politics. 
The Trouble. 

9  Manifesto of  the Communist Party. Chapter 1: Bourgeois and 
Proletarians. 

10  Side 16 i Michael Löwy, 2005: What is Ecosocialism. Capitalism Nature 
Socialism. 16, 2. 15-24. 

11  Side 133 i Michael Löwy, 2002: From Marx to Ecosocialism. Capitalism 
Nature Socialism. 13,1. 121-133. 

12  David Harvey, 1996: Nature Justice and Geographical Differences.

13  Sitat oversatt fra Fridaysforfurture.org

14  Matthew Huber, 2018: Five Principles of  a Socialist Climate Politics. 
The Trouble. 

konfronterer klassens interesser 
- enten det er gjennom streik, 
reguleringspolitikk eller bevegelser 
for å ekspropriere eiendom.14 Greta 
Thunberg har oppfordret alle til å 
bli med på streik 20. september 2019. 
Noen ting er viktigere enn pensum, 
tiden er overmoden for å erklære 
klimakrise, gå ut i streik.

Erklær klimakrise nå!
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kan filosofien om å kun eie ting 
som gir Deg gleDe og nytte være 
løsningen for miljøskaDelig 
forbruk, eller tar Det fokuset 
bort fra Dypere problematiske 
trekk veD Det kapitalistiske 
systemet? 

Ville slåsskamper og endeløse køer 
før dørene åpner har preget nyhetene 
de siste årene  under storsalg som 
Black Friday - og stadig oftere 
under nyttårssalget, påskesalget, 
sommerferie-salget og skolestart-
salget. Presset om å forbruke stadig 
mer viser hvordan det kapitalistiske 
systemet  både skaper behov som 
ikke eksisterte i utgangspunktet, 
og utnytter behovene grovt til 
inntjening. Samtidig ser vi en økende 

Forbruk, FattigdoM 

og Marie kondo-

MiniMalisMe

tina andersen vågenes, bacHelorstudent i saMFunnsgeograFi

bevegelse for minimalisme, 
forminsket forbruk og 
en “enklere” livsstil hvor 
vi omgir oss med færre 
ting. “Ryddeguru” Marie 
Kondo har den siste tiden 
blitt verdenskjendis med 
sin enkle ryddemetode; 
å spørre seg selv “does 
this spark joy” om hver 
gjenstand en eier. Gir den 
deg ikke glede må du kaste 
den. Er dette en enkel 
løsning på overforbruket 
vi vet er både miljøskadelig 
og destruktivt, eller er 
det på tide å se de større 
linjene i forholdet mellom 
det kapitalistiske systemet  
og hver enkelt forbruker?

Det programmer som Marie Kondos 
Netflix-serie viser, er at mange 
ikke klarer å styre forbruket sitt. 
Flere sliter med å leve innenfor 
reglene som preger et kapitalistisk 
samfunn, og som legger føringer for 
enkeltmenneskers valg og kontroll 
over eget liv. Vi lever i et samfunn 
tuftet på forbrukerkapitalisme; der  
strategisk utformet reklame endrer 
forbrukerens etterspørsel fra “dette 
trenger jeg” til “dette ønsker jeg”. God 
reklame er den du går forbi på vei til 
bussen eller som dukker opp sponset 
på Instagram og Facebook, og som får 
deg til å kjøpe et produkt, uavhengig 
av om du trenger det eller ikke. Det 
blir et stort gap mellom ideen om den 
nøysomme nordmannen og gigant-

salg på butikker og kjøpesentre. I 
høst kunne mediene beskrive den 

“elleville” stemningen på butikker 
under Black Friday, et amerikansk 

Tina Andersen Vågenes

Vi lever i et 
samfunn tuftet på 
forbrukerkapitalisme; 
der strategisk 
utformet reklame 
endrer forbrukerens 
etterspørsel fra ”dette 
trenger jeg” til ”dette 
ønsker jeg”
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konsept som har sneket seg til 
Norge. Butikker og store kjøpesentre 
reklamerte i lang tid i forveien med 
stor prisreduksjon på varer, og bidro 
til å bygge opp en hektisk stemning 
i forkant. Mange stod i kø fra midt 
på natten for å kjøpe billige varer 
innenfor elektronikk, fritid og klær. 
Det paradoksale ligger i hvordan flere 
butikkjeder setter opp prisene rett før 
salget. Dermed blir reduksjonen reelt 
ikke særlig stor, men det oppfattes 
som man har gjort et stort kupp ved 
å kjøpe varen. 

fattigDomslykke og Drømmen om 
Det enkle 

Men hvem er det som handler på 
slike tilbud? Den moraliserende 
pekefingeren burde ideelt sett rette 
seg mot folk som kjøper ting de ikke 
trenger bare fordi det er på tilbud. 
Når de som står i kø til slike “elleville” 
salg en hel natt latterliggjøres, skilles 
det ikke mellom dem som velger å 
gjøre det fordi de vil, og de som må 
handle på salg. Mindre synlig er de 
som ikke har råd til annet enn å kjøpe 
på tilbud, både matvarer i hverdagen, 
men også klær, fritidsutstyr og ting 
til huset. I 2018 anslo SSB at over 
100 000 barn bor i familier som lever 
under fattigdomsgrensen i Norge, 
der familiene sliter med å få endene 
til å møtes. Minimalismetrenden 
underkommuniserer at det er dyrt å 

leve slik. Klær som varer 
lengre koster som regel mer 
penger enn plaggene som 
går i stykker etter noen 
vask, og det samme gjelder 
møbler og apparater til 
huset. Kvalitet koster mer 
enn de fleste har råd til, og 
spesielt dersom det er barn 
i familien. Forfatter Martin 
Nygaard skapte i 2018 

debatt1 rundt begrepet 
“fattigdomslykke”, der han 
hevdet at det å leve under 
fattigdomsgrensen gir ham 
og familien et friere og 
lykkeligere liv. Kritikken 
mot Nygaard handlet i 
stor grad om privilegiet som 
ligger i et tidvis og selvvalgt 

“fattigere” liv. Å velge å 
tilbringe tid på den enkle 
hytten med egendyrket 
mat er lett dersom en bor 
i villa på Frogner, har 
to hytter og står med en 
ligningsformue på 9,8 
millioner kroner. Å være 

fattig er dyrt, noe som ikke bør 
glosses over. Om du sliter med å få 
hverdagen til å gå rundt har du neppe 
råd til å kjøpe en van for å reise rundt 
å se verden, eller tilbringe tid på en 
hytte for å oppleve “det enkle livet”. 
Da kan én enkelt  tannlegeregning 
ta knekken på det månedlige 
økonomiske spillerommet. Slik blir 
den uoppnåelige minimalismen 
også et klassespørsmål. Friheten til 
Nygaard ligger i at han har mulighet 
til å velge det enkle livet, med lavere 
inntekt og lavere forbruk, samtidig 
som han har et trygt sikkerhetsnett 
bak seg. At han kan velge å gå inn og 
ut av det “enkle livet” er tegnet på 
at han nettopp ikke er fattig; om du 
er fattig kan du ikke velge å gå ut av 
fattigdommen. 

 

HjelpeløsHet som 
unDerHolDning? 

Mennesker som ikke klarer å leve 
som fornuftige forbrukere innenfor 
rammene av et kapitalistisk samfunn 
blir til underholdning. For seerne 
av TLC-programmet “Hoarding: 
buried alive”, som viser hus 
overlesset med unødvendige, og i 
mange tilfeller ødelagte ting, kan 
nok skadefryd være en beskrivende 
følelse. Serien viser folk som har 
mistet fullstendig kontroll over 
eiendelene og boligen sin. Prosessen 

Forbruk, fattigdom og Marie Kondo-minimalisme 

Slik blir den 
uoppnåelige 
minimalismen 
også et 
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med å kaste størsteparten av 
verdiløse eiendeler er følelsesmessig, 
ført an av strenge “eksperter” på 
rydding. Etter-resultatet skal vise at 
de blir mer lykkelige mennesker av å 
bli kvitt rotet sitt under tvang. Deres 
situasjon blir til  underholdning og 
gir seeren bekreftelse på at man selv 
er bedre. Serien til Marie Kondo 
er også et eksempel på dette. I de 
ulike episodene møter vi forskjellige 
familier som alle har mye mer ting 
enn de bruker, og vil ha hjelp til 
å kontrollere dette. Ryddingen 
hun setter i gang setter også i 
gang følelsesmessige prosesser. I 
første episode preges den unge 
hjemmeværende moren av dårlig 
samvittighet og skam for ikke å klare 
å holde orden, noe hun i en viss grad 
påføres av sin mann. Dysfunksjonell 
familiedynamikk blir et bakteppe 
for seriens egentlige budskap; Marie 
Kondo som med kvitrende stemme 
forteller hvordan man skal leve etter 
hennes regler, for et ryddigere og 
mer lykkelig liv. Et mindre forbruk 
blir dermed opphøyd til å gi folk et 
lykkelig og lettere liv. 

 

De siste årene har en økende 
bevisstgjøring rundt globale 
menneskeskapte klimaendringer 
ført til et fokus på hvordan individet 
kan endre vanene sine, for å 

belaste planeten mindre. 
Kampanjer retter seg 
mot enkeltindivider, og 
oppfordrer folk til å kutte 
i flyreiser, kjøttspising 
og kjøping av nye klær. 
I Sverige har begrepet 
flygskam blitt lansert, for å 

beskrive skammen flere 
føler når de reiser med fly, 
samtidig som de er klar over 
utslippene det medfører. 
Skammen legges på 
enkeltindividet, i stedet for 
på staten eller store selskap 
som muliggjør slik reising. 
En slik bevisstgjøring i 
industrialiserte land er 
nødvendig; om alle på 
kloden skulle ha samme 
forbruk som nordmenn 
ville vi overbrukt alle 
ressurser. På den måten 
blir bevisstgjøringen av 

enkelte forbrukere positivt. Det 
problematiske ligger i mangelen 
på systemkritikk. Om den enkelte 
forbruker blir stående ansvarlig for å 
selv endre vaner, og dermed presse 
produsenter og store selskaper litt 
etter litt i en mer ansvarlig retning, 
ledes presset bort fra de mektige 
aktørene. Fokuset blir på individet, 
i stedet for det overordnede 
kapitalistiske systemet med mål 
om evig økende etterspørsel og 
påfølgende profitt. En mulig løsning 
som nå løftes både av fagbevegelsen 
og miljøbevegelsen er tanken om 
6-timersdagen. Arbeidstidsreduksjon 
sees som et mål for mer fritid, og 
mindre kjøpekraft til unødvendig 
forbruk. Kortere arbeidsdager kan gi 
mer tid i en presset hverdag, til familie, 
venner, aktiviteter og engasjement. 
Kjøpekraften kan ikke fortsette å 
øke, uten at hensynet til levestandard 
må ned. Den produktive norske 
arbeidskraften skal kunne ta ut mer 
tid til ting som er nyttig både for 
dem og for samfunnet, samtidig som 
de kommer ut av et miljøskadelig 
forbruksmønster. I Göteborg har det 
blitt utført forsøk med reduksjon i 
arbeidstid på sykehjem. Resultatet 
er bedre trivsel og lavere sykefravær 
hos ansatte2. Arbeidstakere blir 
tilsynelatende mer fornøyde med 
mer fritid. Det er likevel ikke en 
fullstendig løsning. Uansett løsning 

Flyskammen 
legges på 
enkeltindividet, 
i stedet for på 
staten eller på 
store selskap som 
muliggjør slik 
reising.

Tina Andersen Vågenes
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2  https://frifagbevegelse.
n o / n y h e t e r / d e t t e - e r - e f f e k t e n e -
a v - k o r t e r e - a r b e i d s d a g - p a - s v e n s k -
sykehjem-6.158.384026.c3ce4170f0

vil det kreve store strukturelle 
endringer å snu den miljøskadelige 
produksjonen i riktig retning. Det 
kapitalistiske systemet endres nok 
ikke over natten, selv med hjelp fra 
Kondo-metodens minimalisme. 

Forbruk, fattigdom og Marie Kondo-minimalisme 

https://www.aftenposten.no/kultur/i/1kp3KJ/Martin-Nygaard--Jeg-foler-meg-rik-selv-om-jeg-lever-pa-fattigdomsgrensen
https://www.aftenposten.no/kultur/i/1kp3KJ/Martin-Nygaard--Jeg-foler-meg-rik-selv-om-jeg-lever-pa-fattigdomsgrensen
https://www.aftenposten.no/kultur/i/1kp3KJ/Martin-Nygaard--Jeg-foler-meg-rik-selv-om-jeg-lever-pa-fattigdomsgrensen
https://www.aftenposten.no/kultur/i/1kp3KJ/Martin-Nygaard--Jeg-foler-meg-rik-selv-om-jeg-lever-pa-fattigdomsgrensen
https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-effektene-av-kortere-arbeidsdag-pa-svensk-sykehjem-6.158.384026.c3ce4170f0
https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-effektene-av-kortere-arbeidsdag-pa-svensk-sykehjem-6.158.384026.c3ce4170f0
https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-effektene-av-kortere-arbeidsdag-pa-svensk-sykehjem-6.158.384026.c3ce4170f0
https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-effektene-av-kortere-arbeidsdag-pa-svensk-sykehjem-6.158.384026.c3ce4170f0
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 Sosiologene har det og da vil vi også 
ha det! Det var utgangspunktet for 
at en gruppe samfunnsgeografer i 
Oslo bestemte seg for å arrangere et 
vinterseminar, med mål om å gjøre det 
til en årlig foreteelse. Planleggingen 
begynte først rett under jul, og 
fristene for finansieringsstøtte 
fra Norges Forskningsråd hadde 
passert. Om vi skulle kunne invitere 
til et seminar allerede i 2019 måtte 
vi derfor operere på lavbudsjett 
og si farvel til høyfjellshoteller og 
konferansemiddager.

Slik gikk det til at samfunnsgeografene 
avholdt sitt første vinterseminar i 
Professorboligen 14. og 15. mars. 
Arrangementet fant altså sted i Oslo-
gryta, men det hindret ikke deltagelse 
fra Tromsø i nord til Kristiansand i 
sør. Det hindret heller ikke temaet for 
hele konferansen i å være «Periferier». 
Periferier i sentrum, bokstavelig talt. 
Mer om det senere.

fant vi formen?

Årsaken til at vi følte det var på høy tid 
med et vinterseminar handlet om mer 
enn mindreverdighetskomplekset 
vi har til sosiologene. Flere av oss 
har lenge ment at det mangler 
en møteplass i det norske faget, 
som i tillegg er uformell, sosial 
og norskspråklig. På den måten 
konkurrerer ikke vinterseminaret 
med Nordic Geographers’ Meeting, 
som i større grad er støpt i formen til 
tradisjonelle akademiske konferanser, 
og som avholdes i Trondheim i juni.

Årets program var organisert etter to 
prinsipper. De ulike sesjonene skulle 
si noe om periferienes betydning i 
dagens samfunn. I tillegg var de i stor 
grad åpne samtaler mellom innledere 
og publikum, der et knippe innlegg 
ble etterfulgt av panelsamtaler og 
plenumsdiskusjoner. I ettertid føler 
vi at vi traff blink. Samtaler underveis 

og en evaluering sendt 
ut i ettertid vitner om at 
mange har savnet en slik 
møteplass, og at den åpne 
formen var kjærkommen. 
Mange tok ordet og 
det opplevdes som om 
det var en konstruktiv 
m e n i n g s b r y t n i n g 
underveis.

I tillegg til plenums- og 
parallellsesjoner kunne 
deltagerne også bli bedre 
kjent med forskningen som 
gjøres av masterstudentene 
ved Universitetet i 
Bergen, Universitetet i 
Oslo og Norges miljø- 
og biovitenskapelige 
universitet gjennom 
en plakatutstilling. 
Studentene hadde sammen 
med postdoktor Lars 
Böcker ved UiO lagt et 

det Første vinterseMinaret i 

saMFunnsgeograFi
david jordHus-lier, proFessor i saMFunnsgeograFi

David Jordhus-Lier
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godt stykke arbeid ned i 
å gjøre denne utstillingen 
en fryd for øyet, i tillegg 
til å være faglig interessant. 
Her var det både plass og 
budsjett til flere plakater, 
så vi får håpe at dette en 
form som bare trenger litt 
mer tid på etablere seg som 
presentasjonsmetode for 
neste års studenter.

 

periferier i sentrum

Temaet viste seg også å 
være relevant. Periferi-
begrepet ble knyttet 
til storbyenes utkanter, 
kommunal omstilling og 
oljepolitikk.

I tillegg fikk vi overvære 
to lærerike innlegg under 
åpningssamlingen som på 
ulike måter synliggjorde 
hvorfor utkantene angår 
oss. Førsteamanuensis 
Jon Paschen Knudsen 
fra Universitetet i Agder 
innledet med en forrykende 
intellektuell reise gjennom 
norsk regionalpolitikk, og 
bandt det hele sammen 
med referanser til Ottar 
Brox og Karl Polanyi, for å 

Torkjell Leira. Shanmugaratnam 
og Leira, som begge er utdannede 
samfunnsgeografer, har de siste årene 
gitt noen av de skarpeste analysene 
av den politiske dynamikken i 
Storbritannia og Brasil, henholdsvis.

Selv om populismen preger begge 
land, anla de to ganske ulike 
perspektiver i debatten. Mens Yohan 
var mest opptatt av hvorfor vi må 
forstå Brexit gjennom politiske 
periferier som småbyen Boston i 
Lincolnshire, var Torkjell opptatt 
av larger-than-life personaen Jair 
Bolsonaro og hans tilstedeværelse 
på Twitter, Facebook og YouTube. 
Gotaas Torvik har på sin side fulgt de 
gule vestene i Frankrike. Selv om hun 
ikke kan skilte med geografbakgrunn, 
greide hun på imponerende vis å 
vise oss hvordan utenforskapets 
geografi har gitt grobunn for franske 
gatedemonstrasjoner.

nevne noen. Postdoktor Tone Huse 
fra Universitetet i Oslo tok oss med 
til en diger boligblokk i Grønlands 
hovedstad Nuuk, og lot denne 
betongkjempen som nå er jevnet 
med jorden være utgangspunkt for 
en fortelling om dansk kolonipolitikk 
og urbanisering blant urfolk.

Høyest temperatur ble det riktignok 
når vi tok med oss periferi-begrepet 
ut på byen. Under et fullstappet 
kveldsarrangemenet på Bruket, viste 
nemlig professor Michael Gentile 
oss gjennom hvilken rolle nasjonale 
periferier har spilt under framveksten 
av populistiske partier verden over.

Etter en fascinerende kartserie 
på storskjerm, ble det en samtale 
mellom Michael og to dyktige 
Klassekampen-journalister, Yohan 
Shanmugaratnam og Yngvild 
Gotaas Torvik, samt skribent 

Det første vinterseminaret i samfunnsgeografi
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Man kan spørre seg om hva vi 
som nasjonalt universitetsfag fikk 
ut av å velge periferier som faglig 
ankerpunkt? Det var lett å enes om 
professor Kristian Stokkes påstand 
under sin velkomsttale. Der slo 
han fast at vi lever i en brytningstid 
der periferiene er viktigere enn 
før. Så blir spørsmålet hvordan 
vi samfunnsgeografer tar denne 
utfordringen. Tross Jon P. Knudsen 
vellykkede forsøk å danne en 
teoretisk og politisk ramme rundt 
seminaret under åpningen, ble 
det klart at vi som fag hverken har 
finslipte analytiske verktøy for å 
forklare periferienes betydning, eller 
har gjort oss bemerket i det offentlige 
ordskiftet rundt kommunereformer, 
distriktspopulisme eller sentralisering. 
Kanskje vinterseminaret kan være 
startskuddet for et fag med et større 
mot til å svare på disse spørsmålene?

 

relevante geografer

Nettopp denne siste betraktningen 
– er samfunnsgeografien relevant? – ble 
på sett og vis en annen rød tråd 
gjennom vinterseminaret. Både 
Kristian Stokke og Jon P. Knudsen 
parafraserte dette spørsmålet 
gjennom sine innledninger.

Men spørsmålet fikk en annen 
aktualitet under sesjonen om 
skolegeografiens framtid, der 

førsteamanuensis Erlend Eidsvik ved 
Høgskulen på Vestlandet samtalte 
med førsteamanuensis Elin Sæther 
ved UiO og utdanningskonsulent 
Judith Klein og en rekke andre 
frammøtte om geografifagets 
framtid i skolen etter Fagfornyelsen. 
Det var enighet om at skolefaget 
geografi hadde en svært viktig rolle 
i å gi skolelever en grunnleggende 
forståelse av bærekraft og 
medborgerskap. Klein sirkulerte 
opprop og oppfordret alle til å delta 
i høringsrundene som fram mot 
sommeren vil bli svært avgjørende for 
timetall og faginnhold. Rundt bordet 
var lærere og studenter også enige 
om at skolefaget og universitetsfaget 
hadde mye å tjene på å snakke mer 
sammen. Det er forhåpentligvis ikke 

siste gangen skolefaget blir 
tema på vinterseminaret.

Fredagen startet med en 
paneldebatt organisert av 
professor Håvard Haarstad 
ved Universitetet i Bergen. 
Tittelen på debatten 
var «Hvordan endrer 
s a m f u n n s g e o g r a f i e n 
samfunnet?», og vi fikk høre 
gode innlegg fra forfatter 
og samfunnsgeograf 
Anne Bitsch, stipendiat 
ved OsloMet Marikken 
Wullf Wathne og 
samfunnsgeograf Pål Erik 
Olsen i A-lab Arkitekter. 
Spørsmålene var mange: 
Hvem forsker vi for? 

David Jordhus-Lier
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Tør vi å skitne til hendene våre? 
Er teoriutviklingen irrelevant for 
alle andre enn oss selv? Er raddis-
stempelet noe å være stolt av eller å 
skjemmes over? Har vi et komparativt 
fortrinn i tverrfaglighetenes 
tidsalder?

Selv om vi ikke satt igjen med så 
mange klare svar, tydeliggjorde disse 
åpne diskusjonene vinterseminarets 
eksistensberettigelse. Samtaler som 
ofte før hadde latt seg begrense til 
monologer i auditorium, forberedte 
konferanseinnlegg eller samtaler 
mellom veileder og student, spilte seg 
ut for åpen scene i Professorboligen. 
Norsk samfunnsgeografi er et 
riktignok et lite fagfellesskap som 
ofte har vært under press utenifra. 
Allikevel tjener det ikke på intern 
enighet. Vi blir bedre av mer 
meningsbrytning og mindre manus.

 

en tyDeligere stuDentstemme 
neste år?

Vi gikk høyt ut og lovet da capo 
neste år under avslutningslunsjen. 
Planleggingen av neste års seminar 
er allerede i gang. En evaluering 
av årets seminar er sendt ut, og 
denne tilbakemeldingen blir viktig 
når komiteen skal møtes for å 
diskutere hvordan dette kan gjentas. 

Hovedinntrykket er udelt positivt. 
Samfunnsgeografer i Norge trenger 
et sted der man kan møtes til 
uformelle, faglige samtaler. Det kom 
også en del konstruktive forslag til 
justeringer og mulige temaer.

Uten å gå i detalj på verken denne 
evalueringen eller komiteens 
planleggingsarbeid, kan det 

landet?

I tillegg er det viktig 
at masterstudentene 
ikke bare fungerer som 
publikum. Her var Elin 
Sæther forbilledlig i 
å trekke studentene 
aktivt inn i diskusjonen 
av skolegeografifaget. 
Karen O’Brien gjorde 
også sitt til å inkludere 
studentene i programmet, 
ved å ta med seg sin 
forelesning fra kurset 
HGO4203 – Sustainable 
urban transformations ned 
til Professorboligen. På 
den måten unngikk vi 
dobbeltbooking og fikk 
mange studenter i salen. 
Men neste år stiller vi 
med blanke ark, og kan 
kanskje aktivisere fagets 
mange ressurssterke 
masterstudenter nye 
måter? 

være verdt å dvele over et par 
problemstillinger allerede nå. Det 
ene er hvordan masterstudentene 
best kan trekkes inn i planleggingen 
og gjennomføringen av neste års 
seminar. I tillegg til de nevnte 
plakatpresentasjonene var studentene 
godt representert under seminaret, 
og ikke minst på Bruket torsdag 
kveld. Men hadde det ikke vært for en 
solid innsats fra Bergensmiljøet, ville 
det primært ha vært Oslo-studenter 
tilstede. Kan Vinterseminaret 2020 
bli et påskudd for et bedre nettverk 
blant masterstudenter over hele 

Det første vinterseminaret i samfunnsgeografi
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Hans arbeider åpnet for å 
se nærmere på forbruks- 
og livsstilsdelen. Jeg 
syns kombinasjonen av 
bourdisk klassesosiologi, 
materiell antropologi, 
og den økonomiske 
geografi åpnet for å se 
sammenhengen mellom 
og helheten i forbruk og 
produksjon, som alt for 
ofte er analytisk adskilt i 
samfunnsvitenskapen.  

Jeg prata jo mye om disse 
temaene før jeg var ferdig 
med et hovedfag som dro 
litt ut i tid, og plutselig traff 
jeg på en fyr som jobba 
i reklamebransjen som 
sa at denne type innsikt 
trengte de, og dermed fikk 
jeg jobb i reklamebyrået 
Bates. Der hadde vi blant 
annet Møllergruppen, som 

Hva er egentlig forbruk? Og hvordan 
kan vi som samfunnsgeografer 
forstå forbruk? Samfunnsgeografen 
har møtt samfunnsgeograf og 
forbruksforsker Karl Fredrik 
Tangen en samtale om forbruk som 
forskningstema. 

Hei, Karl Fredrik! Kan ikke du fortelle litt 
om hva som g jør at du har vært så opptatt 
av ‘forbruk’ i arbeidet ditt?

Ja, jeg er jo utdanna samfunnsgeograf 
med fordypning i økonomisk 
geografi, og var faktisk selv 
aktiv i Samfunnsgeografen i min 
tid. I studiet var økonomiske 
endringstider og evolusjonær 
økonomisk historie sentrale temaer, 
og da fikk produksjon mye mer 
oppmerksomhet enn forbruk . Men 
før jeg ble ferdig skjedde det noe 
som endret retningen min - jeg 
leste “Distinksjonen” av Bourdieu. 

Forskerintervjuet: karl Fredrik 

tangen
ingrid andrea Holland, student i saMFunnsgeograFi

Ingrid Andrea Holland

kARl FRedRik tAnGen eR AnsAtt 
ved HøYskolen kRistiAniA, oG 
JobbeR i tilleGG soM skRibent oG 
FoRedRAGsHoldeR.
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importerte biler, som kunde. Det 
gjorde at jeg skrev masteroppgaven 
min om kommunikasjonsarbeidet 
knyttet til bilmerket Audi. Jeg lurte 
på hvordan man kunne forstå denne 
typen arbeid, blant annet ved å bruke 
marxistisk teori rundt arbeid og 
verdiskapning. Jeg undersøkte hva 
kommunikasjonsarbeidet gjør med 
varen, og om forholdet mellom dette 
arbeidet og arbeidet ii fabrikken. 

I dag jobber jeg på Høyskolen 
Kristiania hvor jeg underviser 
folk som skal bli markedsførere 
og jobbe innen HR. Jeg driver 
også med et doktorgradsprosjekt 
hvor jeg ser på fremveksten av 
økonomisk-administrativ utdanning, 
med vekt på hva det gjør med folk 
fra en ikke-akademisk bakgrunn. 
Fører denne type utdanning til et 
klasseløft? Jeg lurer egentlig på om 
det oppstår en egen gruppe, eller 
kategori, med mennesker som blir 

sentralt i miljødebatten, for det er 
lett å se for seg at forbruk er det som 
tapper verden. 

Forbruk er også det i livet som står 
i motsetning til arbeid, og når du 
begynner å tenke sånn har det med 
kapitalismen og lønnsarbeid å gjøre. 
Det begrepsmessige og analytiske 
skillet er kobla til et fysisk skille 
mellom der du bor og der du jobber, 
som oppstod på 16-1700-tallet.  
Som også forsterket skillet mellom 
det du skaper og det bruker, altså 
den prosessen som Marx kaller 
fremmedgjøring - du kobles vekk fra 
produksjonen av det du bruker og 
det du omgir deg med, fordi du selv 
produserer andre ting, færre ting og 
bare deler av ting. 

I dagens samfunn dreier forbruk seg 
i stor grad om de tingene som kan 
byttes mot penger. Og så er det jo 
sånn at alle er forbrukere, men det 
er bare noen som er kapitalister. Så 
forbruker er en rolle alle har, samtidig 
som det står opp imot noen, det være 
seg selger, produsent eller rentist. Og 
forbruk er ofte en individualisert ting. 
Er du arbeider har du fagforeninger 
og arbeiderkollektiv. Er du kapitalist 
har du firma, bedrift og organisering. 
Det finnes noen forsøk på å 
organisere forbruk, men i funksjon 

filtrert gjennom et sånn 
type utdanningssystem. 
Foreløpig kaller jeg det ‘den 
merkantile klasse’ - som 
en reaksjon på Richard 
Floridas ‘kreative klasse’. 
Jeg forsker altså på dem 
jeg underviser. Litt som da 
jeg skrev om det jeg jobba 
med. Det er en litt skitten 
blanding som krever at 
jeg tenker rundt min egen 
plassering, men det gjør 
også at jeg kjenner godt 
det jeg studerer. På godt 
og vondt får jeg mye ut av 
å operere i grenselandet 
mellom næringsliv, 
merkantile utdanninger og 
samfunnsvitenskapen.

Men Karl Fredrik, kan du 
hjelpe oss litt. Hva er egentlig 
forbruk?

Ordet i seg selv er knytta 
til tæring - å bruke opp. 
Sjukdommen tæring, altså 
lungebetennelse, og ordet 
consumption på engelsk 
har samme opphav. 
Forbruk betyr at etter du 
har skapt noe så skal du 
bruke det opp. Det er jo et 
aspekt som gjør begrepet 

Forskerintervjuet: Karl Fredrik Tangen

Forbruk er også 
det i livet som står i 
motsetning til arbeid, 
og når du begynner 
å tenke sånn har det 
med kapitalismen og 
lønnsarbeid å gjøre. 
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er forbruk noe du gjør som 
individ. Man kan jo spørre 
seg om forbruk er noe 
sosialt eller noe mennesket 
alltid har gjort. Men det 
er vanskelig å se for seg at 
steinalderpersonen var en 
forbruker. Så i analytisk 
forstand er forbruk knyttet 
til overskuddsproduksjon.

Hva er forskjellen på forbruk 
under kapitalismen og tidligere 
produksjonssystemer? 

Forskjellen ligger i hvert 
fall i dominansen. Hvis 
du tenker på forbruk 
som knyttet til varen, 
eksistensen av varen, 
noe du kan kjøpe med 
penger, er jo fremveksten 
av disse varene, som 
kan gi kapitaloverskudd, 
etablering av virksomheter 
og teknologisk utvikling, 
og egentlig hele 
frembringelsen av det 
kapitalistisk samfunn, 
knyttet til forbruk. 

Man kan kanskje til 
og med si at forbruket 
lå litt i forkant. Det er 

samfunnsgeografiens domene, og det 
syns jeg er interessant. I det siste har 
jeg lest mye av Jason Moore, og han 
snakker om begrepet ‘kapitalocen’. 
Dette er jo basert på ideen om 
‘antropocen’, om at vi nå har kommet 
til en tidsalder hvor mennesket 
påvirker geologien. ‘Antropocen’ 
universaliserer mennesket som et 
sånn rovdyr på verden. Men han 
mener at det ikke er hovedpoenget, 
selv om man har hatt utryddelse av 
gigafauna og så videre. Det som har 

skjedd de siste århundrene, med en 
enorm akselerasjon av tapping av 
mange milliarder år gamle ressurser 
som fossilt drivstoff, ødeleggelser 
med konsekvenser langt inn i 
femtida, og utryddelse av dyrearter er 
alt sammen knyttet til vekstlogikken 
i kapitalismen. Jeg ønsker meg 
egentlig en geografi som ikke lager 
et skille mellom mennesker og natur, 
men som drar mennesket tilbake 
til naturen. Som gjør mennesket 
til et dyr, kulturen til noe særegent 
som er nå, og naturen sårbar på en 

fort gjort å knytte kapitalismen til 
den industrielle revolusjon, men 
kolonialismen var jo virkelig en 
frembringer av forbruk. Selv om 
det ikke fantes fabrikker kan man 
tenke seg at plantasjene lå forut for 
rullebåndsproduksjon. Sammen med 
pengesystemer har forbruket vært 
viktig for å dra kapitalismen med 
seg. Pengesystemer gjør at du kan gå 
inn i framtida. Og så kan forbruket 
ditt være knytta til noe du skal få i 
framtida, og det du skal få i framtida 
gjør at du må jobbe i nåtida. På den 
måten får du opp kapitalsirkulasjon i 
økonomien gjennom forbruk. 

Som samfunnsgeografer må vi spørre deg; 
Hva er forbukets geografi?

Det finnes mange forbrukets 
geografier, forbruket trenger jo plass. 
Alt fra bysentra versus kjøpesentra, 
via veier til at produksjon skjer ett 
sted og salg skjer et annet sted. Og 
så finnes jo forbrukets forskjeller. 
Voldsomme forskjeller i mengden 
forbruk fra land til land og mellom 
by og land. Og så er det jo prosessene 
som foregår over sted. 

Da jeg var i Samfunnsgeografen 
diskuterte vi forholdet mellom kultur 
og natur, og hva som skal være 

Ingrid Andrea Holland

Det er for mye av 
samfunnsgeografien 
som har blitt låst av 
noe instrumentelt, litt 
lignende et businessfag.
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annen måte.  Jeg skulle ønske at 
forbruket kunne bli forstått gjennom 
en samfunnsgeografi med en slik 
hardere tilknytning til naturen. Og jeg 
ønsker en samfunngeografi som var 
mer sånn som David Harvey når han 
skriver om kapitalismen. Ikke bare 
et planleggingsfag som sier hvordan 
man skal utvikle industrielle nettverk 
og få byene til å bli gode å bo i. Det er 
for mye av samfunnsgeografien som 
har blitt låst av noe instrumentelt, 
litt lignende et businessfag. Da blir 
det liksom samfunnsgeografenes 
oppgave å hjelpe Bærum kommune 
å få Fornebu på beina. Da ofrer man 
noe faglig. Jeg vil ha tydeliggjort 
forståelsen av store økonomiske 
samfunnsmessige sammenhenger i 
alt det konkrete og dratt inn mer natur 
på bekostning av det instrumentelle.

Jeg husker at i økonomisk historie på 
Blindern lærte vi mye om de nyere 
økonomiske fasene - postfordisme 
og fordisme og det forut. Det 
det syns jeg gikk på bekostning 
av kapitalisme. Vi lærte for mye 
om nyanser i forskjellen på om 
det er jernbane eller datamaskiner 
som styrer økonomisk utvikling. 
Da mister man grunnsystemet i 
kapitalismens vekstlogikk. Jeg synes 
fortsatt pensum virker veldig prega 
av det sist jeg kikka innom.

med er å nøste opp i de 
globale utfordringene. 
En ting er å fordele i 
Norge, men en annen ting 
er å fordele i verden. I 
geografiens internasjonale 
og relasjonelle perspektiv 
- her ligger noe av kimen 
til smarte diskusjoner. 
Og temaet forbruk kan 
forstås som et fenomen i 
verden knytt til forholdet 
mellom produksjon og 
forbruk, og måten vi er i 
verden på. Vi må huske at 
det har vært mye kulturell 
jobbing for å få folk til å 
ville være forbrukere. Da 
industrien ble utvikla så 
var det vanskelig å få folk 
til å ville være arbeidere. 
Problemet var at folk jobba 
på småbruk og kanskje 
trengte noe ekstra, så da 
jobba de litt og når de 
hadde det de trengte ville 
de slappe av. Systemet 
måtte tvinge folk til å være 
arbeidere og kapitalen, 
eller kapitalistene, 
trengte kombinasjonen 
arbeidsmoral og 
forbrukskultur. Det er 
viktig med et historisk 
perspektiv, ikke fordi 
historien gjentar seg, men 

Mener du at samfunnsgeografien tar 
kapitalismen som økonomisk system for 
gitt?

Når jeg tenker på cluster- og 
nettverksgeografien så tar jo den 
kapitalismen litt for gitt. Denne 
delen av geografien som er sånn; nå 
undersøker vi hvilke områder som 
har hatt mest vekst i nedgangstider og 
bruker det som modell til etterfølgelse 
andre steder. Geografien er jo litt 
splitta. Noe er miljøengasjert, noe er 
fattigdomsengasjert.

Det jeg har vært opptatt av siden 
jeg har vært opptatt av kapitalismen 
og vekstlogikk, er hvordan vekst er 
destruktivt. Ubønnhørlig. At den 
krever den tappinga. Og så er den 
amoralsk. Den er blind fordi den 
er en mekanisme i en struktur som 
drives uavhengig av individer. Selve 
logikken er amoralsk. Løsningen på 
godt og vondt er at systemet må være 
annerledes. Som jo er vel idealistisk 
å mene.

Jeg tenker også at en av de tingene 
samfunnsgeografien kan bidra 

Forskerintervjuet: Karl Fredrik Tangen

… vekst er destruktivt. 
Ubønnhørlig.
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fordi historien må brukes for å 
forstå hvordan ting er, sånn at man 
kan forstå hvordan det kan være 
annerledes. At mennesker har levd 
annerledes andre steder og til andre 
tider åpner for at vi kan gjøre det 
også. Det at det var mye jobb for å 
få folk til forbrukere, gjør at det er 
mulig å se for seg en verden der det 
ikke er om å gjøre å ha mye, men å 
ha det litt roligere, et mer dempa liv. 
Det er jo det arbeiderklassen vil ha. 
De vil kose seg med familien, ha det 
gøy og slappe av. 

Du har jo også skrevet en del om 
klimautfordringene og miljøbevegelsen. 
Hvordan henger dette sammen med forbruk 
og vekstlogikken i kapitalismen?

Det hadde jo vært mye bedre 
hvis det var fagforeningene 
som var miljøbevegelsen eller at 
landbrukets organisasjoner var 
miljøbevegelsen. Nå er det på en 
måte industriens organisasjoner som 
er miljøbevegelsen. Se på NHO, de 
har seminarer om det grønne skiftet. 
Der lover de folk både vekst og å få 
bort den dårlige miljøsamvittigheten. 
For i deres verden finnes det sånne 
teknologiske quick-fixer. Der er det 
el-bilen, vindmøller og thorium som 
skal løse opp i alt. Det er vel og bra, 
men historien som spinner rundt det 

er at dette er løsningen for verden, 
at noen moralsk sett gode folk vil 
tjene penger. Og da forsvinner jo 
hele nødvendigheten av å få stopp på 
veksten i nok en legitimering av det 
bestående, denne gangen utkledd i 
grønne klær. 

Samfunnsvitenskapen burde også 
dressere den delen av miljøbevegelsen 
som legger ansvaret på individet. Det 
er virkelighetsfjernt, fordi det er så 
mye systemtvang i hvordan folk lever. 
For eksempel diskusjonen om el-bil. 
Hvorfor er det en god løsning? Fordi 
verden har blitt skrudd sammen for 
bilisme over de siste 100 åra. Men 
de veiene bilen tok hevd på, var jo 
ikke lagd for bil en gang. I USA ble 
kollektivtransporten kjøpt opp av 
bilselskapene, som la det ned for å få 
frem bilkjøring i stedet. Bilens plass er 
tvunget fram av industri og politikk, 
ikke individet, og det må tvinges 
tilbake igjen politisk. Det brutale 

med samfunnsvitenskapen 
er jo at mye elendighet 
virker så låst, men det er jo 
også håp. Verden kan være 
annerledes. Her må man 
ha historien med seg.

Dette går jo tilbake til 
… Altså, Marx starter jo 
kapitalen med å skrive om 
hva en vare er. Han gjør jo 
ikke det fordi han bare vil 
skrive om varen, han gjør 
det fordi han vil si noe om 
verden. Og med samme 
ambisjon er jo forbruket 
kanskje også et fint sted 
å starte. Og skal man gå 
fra varen til forbruket og 
videre ut da er geografien 
en godt faglig ramme. 

Du har jo jobba i 
markedsføringsbransjen men 
samtidig har ganske kritiske 
analyser, hvordan lar det seg 
kombinere?

Fordelen med å tro at ting 
skyldes systemet, er at du 
er litt tvilsom til hvor mye 
du sjøl kan endre med egne 
individuelle handlinger. 
Gjennom jobben min i 

Ingrid Andrea Holland

Det hadde jo vært 
mye bedre hvis det var 
fagforeningene som 
var miljøbevegelsen 
eller at landbrukets 
organisasjoner var 
miljøbevegelsen.
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reklamebransjen tror jeg 
at jeg har fått et innblikk 
som gir meg en bredere 
forståelse for den type 
arbeid. Det blir som et 
alternativ til å være to år 
på etnografisk feltarbeid 
i et reklamebyrå. Jeg har 
fått en annen tilnærming 
til verden ved å ikke ha 
så mye berøringsangst 
for forskjellige ting. Og 
så jeg er veldig opptatt 
av håndverket. Når 
jeg er konsulent eller 
kommunikasjonsrådgiver 
tenker jeg at jeg skal 
gjøre det beste for 
oppdragsgiveren min. 
Det er arbeidsmoralen og 
fagstoltheten. Det er de 
færreste forunt å kunne 
være politisk i måten man 
tjener penger på, men 
man skal jo kunne være 
et politisk mennesker 
allikevel. Jeg syns det må 
være milde krav til forhold 
mellom liv og lære.

Helt til slutt, har du noen tips til oss, dagens 
samfunnsgeografistudenter? 

Hm... Interesser deg for et emne! 
Og gå dypt inn i det. Det tror jeg er 
lurt. Hvis det er noe den interessen 
for forbruk har gitt meg, så er det det 
at jeg har hatt en knagg som jeg har 
brukt til å drive med innmari mye 
rart. Men jeg har alltid hatt det temaet 
som jeg har holdt fast ved. Enten du 
er opptatt av Latin-Amerika eller by 
eller teater eller hva enn det må være, 
så tror jeg en sånn interesse kan dra 
deg videre. Skaff deg en interesse og 
tenk at den skal jeg ha med i alt jeg 
gjør. 
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Quiz

(1)Hva slags teori, som forsøker å legge seg mellom struktur og 
aktør, forbindes med Pierre Bourdieu og Anthony Giddens?

(2) Hvem skrev essayet “Economic Possibilities Of Our 
Grandchildren” i 1930? 

(3) Hvem arrangerer fiksefest, der du kan få fiksa de elektroniske 
tingene dine i stedet for å kjøpe nytt? 

(4) Hvilket selskap har fått konsesjon til å drive kobbergruve i 
Repparfjorden i Finnmark? 

(5) Hvor mange unge får hjelp av sine foreldre til å kjøpe bolig? 

(6) Hva betyr “oum-al-dunya”, som Kairo på folkemunne omtales 
som? 

(7) Hva står BISC for? 

(8) Hvilken diktator regjerte i Portugal fra 1926 til 1974? 

(9) Hvor mange selskaper har stått for 70 % av CO2-utslippene fra 
1988 til 2015? 

(10) Hvem er kjent for sin enkle ryddemetode der man spør seg selv; 
“Does this spark joy?” 

Svar:

(1) Sosial praksisteori

(2) John Maynard Keynes

(3) Restarters Norway

(4) Nussir ASA

(5) 7 av 10

(6) Verdens mor

(7) Bergen International Student 
Conference

(8) Salazar

(9)100 selskaper

(10) Marie Kondo
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