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Forord 

Denne rapporten skal bidra til styrking av kunnskapen om stedsutvikling sin rolle og sine 
muligheter primært av utviklingen i de områder som sogner under Husbanken i 
Hammerfest.  

Rapporten er basert på undersøkelser initiert som del av prosjektet ”Regional utvikling, 
boligsosiale forhold og stedsutvikling i Nord.” Dette arbeidet finansieres av Husbanken 
region Hammerfest og har som hovedmålsetning å utvikle innsikt i temaene boligsosialt 
arbeid og stedsutvikling med en forankring i nordområdekunnskap. 

Målet for dette prosjektet har vært å bruke sosiokulturelle stedsanalyser for å få bedre 
kunnskap om hvordan stedets identitet endres/videreføres under skiftende omstendigheter 
og bidra til en bedre forståelse av regionale utviklingsprosesser gjennom å beskrive 
dynamikker samt peke på eventuelle utfordringer og spørsmål knyttet til stedsutvikling i 
fire nordnorske kommuner – Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Lebesby og Nordreisa.  

Arbeidet er utført av seniorforsker Trine Kvidal og forsker Vigdis Nygaard. Direktør 
Sveinung Eikeland har vært prosjektleder. En referansegruppe har bidratt med innspill i 
oppstartfasen og har kommentert utkast underveis. Referansegruppen har bestått av 
Husbanken region Hammerfest, Norut Alta-Áltá og representanter fra fem kommuner: 
Nordreisa, Alta, Berlevåg, Tana og Sør-Varanger.  

Forskerne vil takke referansegruppen og alle informantene som har deltatt.  
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Sammendrag 

Norut Alta-Áltá har på oppdrag fra Husbanken region Hammerfest gjennomført 
stedsanalyser av fire nordnorske kommuner. Disse vil sees i sammenheng med regionale 
utviklingsprosesser og spørsmål knyttet til boligsosiale forhold i nord. Med bakgrunn i at 
bevisstgjøring knyttet til et steds identitet spiller en sentral rolle for stedsutvikling har vi 
gjennomført sosiokulturelle stedsanalyser av de fire nordnorske kommunene 
Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Lebesby og Nordreisa.  

Datamaterialet har bestått av kvalitative dybdeintervju vi har gjort med personer som bor 
i de fire kommunene, observasjoner, saker presentert i media og relevant informasjon om 
kommunene hentet fra offentlige nettsteder, dokumenter og rapporter.  

Utvikling og framtid 

Gjennom våre analyser ser vi at identitetsartikulasjoner i stor grad er basert på bilder av 
næringsutvikling og økonomisk utvikling. Samtidig ser vi at bildene som tegnes er 
forskjellige, og at de i ulik grad synes å være et resultat av kommuners bevisste strategi 
knyttet til å fremme en viss identitetsartikulasjon.  
 
I Sør-Varanger er bildet av Sør-Varanger som en industrikommune svært viktig og 
framtidsvisjoner i stor grad knyttet til framtidig gruvevirksomhet. Næringsutviklingen i 
Sør-Varanger fremmer i liten grad en helt ny identitetsartikulasjon, slik vi i nok ser mer i 
Deatnu/Tana, hvor utvikling av reiselivsnæringen til en viss grad vil kreve en 
endringsprosess spesielt når det gjelder forholdet til naturressurser.  

I Nordreisa og Lebesby jobbes det strategisk med identitetsartikulasjon. I Nordreisa 
forsøker kommunen å synliggjøre den kvenske kulturen i gjennom materielle strukturer, 
medietekster og kulturelle arrangement. Lebesby kommune har fremmet og forsterket 
positive bilder og historier som del av sin identitetsartikulasjon. Kommuneledelsen har 
slik forankret dette artikulasjonsprosjektet relativt bredt i befolkningen. 

Boformer og identitet 

I prosjektet ser vi en sammenheng mellom boformer og stedsidentitet; nye boformer 
utfordrer identitetsartikulasjoner tuftet på gamle boformer, samtidig som nye 
identitetsartikulasjoner kanskje presser fram nye boformer. 
 
I Sør-Varanger krever en ”ny” identitetsartikulasjonen (knyttet til et urbant 
kommunesenter samt vekst og tilflytting) at nye boligløsninger utvikles, på bekostning av 
”gamle” boformer med store eneboliger og tomter. I Deatnu/Tana ser vi at tiltak for å 
fremme fortetting i kommunesenteret i Deatnu/Tana er noe som utfordrer en 
”tradisjonell” stedsidentitet tuftet på tilhørighet til små bygder.  
 
Det er viktig å se boformer i lys av historisk, sosial og kulturell kontekst. Det positive 
bildet ett sted fremmer knyttet til sin gjenreisingsbebyggelse, for eksempel, vil kanskje 
ikke være like naturlig et annet sted.  



2 
 

 

Flytting og stedsidentiteter  

Flytting og pendlingsmønstre mellom kommuner kan også påvirke stedsidentitet. 
Pendlertematikken er interessant for Sør-Varanger, som er avhengig av at arbeidskraft 
pendler inn, men pendlersamfunnet sees på som lite ønskelig. Det at noen kommer med 
sin familie blir indirekte sett på som noe som gjør at de vil gli mer inn i samfunnet.  

I Nordreisa blir nye tilflyttere sett på som noe som kan gi positive impulser, men i 
Deatnu/Tana blir ikke innflyttere sett på som en ressurs i like stor grad. 
  
Innflytelse og makt 

Maktforhold spiller også inn på steders identitet, og det varierer fra sted til sted hvilke 
grupper som blir sett på som å ha mye innflytelse. Næringslivsaktører i Sør-Varanger blir 
sett på som en gruppe med mye makt, men i de fleste kommunene ser vi at informanter 
trekker fram lokalpolitikere og kommuneadministrasjon som en aktørgruppe med mye 
innflytelse over utviklingen i kommunen framover. Barn og unge sees i stor grad på som 
en gruppe med mindre makt og innflytelse. Samtidig sees barn og unge på som særs 
viktig for utvikling og vekst.  

Forholdet til andre kommuner, regioner eller land er også en del av de maktdynamikkene 
som utspilles i en kommune; det vil si at også globale, regionale og nasjonale aktører kan 
ha innflytelse over utviklingen i en kommune. Dette ser vi kanskje spesielt i Sør-
Varanger, hvor Russland er viktig for framtidsvisjoner og identitetsartikulasjon.  

Makt kan også være det å være i fokus og få oppmerksomhet rundt de tema som er viktig 
for en selv (eller for kommunen). Å usynliggjøre en kommune og det som skjer der er det 
samme som å undergrave kommunens evne til å artikulere seg selv utad.  

Nye og gamle identiteter 

Stedsidentitet er knyttet til tanker om hva en har vært og hva en ser for seg at en kan bli, 
men gjennom analysene ser vi at det er veldig vanskelig å skille mellom ”nye” og 
”gamle” stedsidentiteter. I Nordreisa er tradisjonelle identitetsartikulasjoner knyttet til 
nærhet til natur og kultur sentrale for framtidige identitetsartikulasjoner, som i stor grad 
er tuftet på at stedet er et senter for styrking av kvenkultur og naturbasert reiseliv. I Sør-
Varanger er den ”gamle” industri-identiteten en vesentlig del av en ny stedsartikulasjon 
basert på vekst og utvikling i industrinæringen.  

Historiske kontekst kan utgjøre en utfordring for ny identitetsartikulasjon. I Deatnu/Tana 
er kanskje fornorskingen noen assosierer med kommunesenteret Tana bru noe som 
begrenser kommunesenterets betydning i en Tanaidentitet. 

Identitet kan ikke ”vedtas” 

Stedsidentiteter er dynamiske, men kan være vanskelige å endre. Å skape nye bilder på 
hva en kommune ”er” kan ikke ”vedtas” og ”bestemmes” og det er ikke nok å forskjønne 
et område i kommunesenteret eller å opparbeide en park. Men disse materielle grepene 
kan selvsagt være med på å endre hvordan et steds identitet artikuleres.  
 
I Lebesby kommune virker det som man til en viss grad har lykkes med å endre 
stedsidentiteten i retning av noe mer positivt basert på prosesser med bred inkludering av 
innbyggerne. Stolthet, og et felles mål å arbeide mot er styrkende for fellesskapet i en 
kommune. 
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1 Innledning 

Boligsosiale forhold (primært det å hindre at folk ikke har bolig) og stedsutvikling (det å 
utvikle stedenes kvaliteter som bosteder) er svært viktige boligpolitiske målsetninger, 
men god tilgjengelighet på bolig er ikke nok for å skape sosialt bærekraftige 
boligområder. Bevisstgjøring knyttet til et steds identitet spiller en sentral rolle for 
stedsutvikling – det å utvikle et steds kvaliteter som bosted, enten det dreier seg om et 
sted preget av vekst eller et sted med for eksempel store utfordringer knyttet til 
næringsutvikling. Spesielt kan det å ”beskrive og problematisere sosiale og kulturelle 
sider ved steder” være avgjørende i ”strategisk arbeid  der det er viktig å få avklart ulike 
aktørers ståsteder og interesser” (Røe, 2002, s. 76).  

I Finnmark og Nord-Troms står vi i dag midt oppe i en rekke varierende nærings- og 
industriutviklinger, og det er også store variasjoner når det gjelder ulike steders 
flyttemønstre og grad av mangfold. Vi ser sterkt vekst i tilknyting til Hammerfest-Alta 
aksen, mens kysten ofte refereres til som et fraflyttingsområde. I tillegg har vi områder 
som er relativt stabile, men hvor det kan være store levekårsutfordringer knyttet til for 
eksempel høy arbeidsledighet og lave inntekter. 

1.1 Mål med arbeidet 

I dette prosjektet har vi brukt sosiokulturelle stedsanalyser for bedre å forstå regionale 
utviklingsprosesser og spørsmål knyttet til boligsosiale forhold i Nord. Vi har vært 
interessert i å kartlegge hva som er spesielt her, beskrive dynamikker samt peke på 
eventuelle utfordringer og spørsmål knyttet til de spesifikke kommuners stedsutvikling. 
Mer konkret ønsket vi å undersøke  
 

 hvordan et steds identitet og innbyggeres syn på et sted utvikler seg i lys av ny 
næringsutvikling og andre økonomiske endringer 

 hvordan nye boformer (som for eksempel fortetning i sentrum, nye boligfelt, 
ekspansjon i handels/næringsbygg og nye kulturelle bygningsmasser) er med på å 
forme steders identitet og innbyggernes bolyst 

 hvordan eventuelle pendlingsmønstre mellom kommuner (som at kommuner nær 
vekstsentra opplever tilflytting på grunn av gunstig beliggenhet og prisgunstige 
boliger) påvirker stedsidentiteter og innbyggernes følelse av tilhørighet 

 hvordan befolkningen på småsteder og bygder med en relativt ugunstig 
befolknings- og næringsstruktur ser på utfordringer knyttet til stedets framtid, 
hvordan mobiliserer de og hvilke nettverk benyttes for å skape en ny, eller 
beholde en gammel, stedsidentitet 

 hvordan maktforhold spiller inn på steders identitet og innbyggernes bolyst1 

                                                      
1 Med bolyst mener vi lysten til å bli boende på et sted.  
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1.2 Rapportens oppbygging 

I kapittel to av denne rapporten gir vi en kort innføring i det teoretiske rammeverket for 
dette prosjektet, og tar da spesielt for oss diskursive perspektiver på stedsutvikling og 
identitet. Kapittel tre fokuserer på metodiske og analytiske perspektiv, og vi presenterer 
opplegget for dataproduksjon.  

Kapitlene fire, fem, seks og sju utgjør selve analysene av de fire case-kommunene 
Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Lebesby og Nordreisa. I hvert av disse kapitlene har vi tatt 
for oss stedsidentiteter slik den forsøkes artikulert i offentlig og sivil diskurs. Vi 
synliggjør ulike spenninger knyttet til stedsidentitet i de fire case-kommunene, og går da 
også inn på eventuelle spenninger i relasjon til næringsutvikling og framtidsvisjoner. For 
hver kommune trekker vi spesielt et spenningsfelt som vi mener er spesielt interessant for 
stedsutvikling og bolyst (se ”Debatt” delen i kommune-kapitlene). I tillegg tar vi i disse 
kapitlene for oss maktrelasjoner, gjennom å se nærmere på grupper som blir tilegnet 
innflytelse til å påvirke utviklingen i en kommune. 

I kapittel åtte ser vi de fire case-kommunene under ett. Basert på analysene av 
Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Lebesby og Nordreisa går vi tilbake til de innledende 
spørsmålene om stedsutviklingsdynamikker i ulike kommuner i Nord. Vi tar da opp 
visjoner om utvikling, nye boformer og identitet, flytting og stedsidentiteter, samt temaet 
makt, myndighet og marginalisering og til slutt framtidsutfordringer knyttet til 
stedsidentiteter.   
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2 Teoretisk perspektiv 

Begrepet identitet og sted er sentralt for dette prosjektet. I dette kapittelet tar vi for oss det 
teoretiske rammeverket som har vært spesielt viktig for dette prosjektet.  

2.1 En diskursiv tilnærming til identitet og sted 

Identitetsbegrepet er svært komplekst og mangefasettert og har vært forstått i lys av en 
rekke teoretiske rammeverk og fagområder. Svært forenklet kan man si at tradisjonelt sett 
var identitet forstått som en stabil essens, men at det etter hvert utviklet seg en forståelse 
av identitet som noe som delvis formes gjennom sosial interaksjon.2 Identitet er kulturelt 
konstruert og utviklet som del av diskursive representasjoner. Identitet er kontekst-basert, 
og i stadig utvikling. Fra et slikt perspektiv er identitet et produkt av språk, 
representasjoner og meningsstrukturer som er i konstant endring (Grant, 2004; Kellner, 
1995).3 I dette perspektivet ligger det også en forståelse av at man alltid har flere, noen 
ganger motstridende, identiteter. Dette er sentralt for vår teoretiske tilnærming til 
stedsutviklling. Vi legger til grunn at virkelighet skapes i et slags meningssystem, og er 
noe som defineres via diskursive prosesser, for eksempel gjennom hvordan mennesker 
snakker, skriver og tenker om et fenomen, eller hvordan de handler i forhold til det 
samme fenomenet.  

                                                      
2 Tradisjonelt har en Vestlig tilnærming til identitet understreket ideen om et genuint og essensielt 
selv (Barker, 2004). I dette perspektivet blir identitet noe som er stabilt og varig. Både 
psykodynamiske og sosiologiske tradisjoner har imidlertid utfordret slike tanker om identitet 
(Grant, 2004). Utviklinger innen teoretiske tilnærminger som sosial konstruktivisme, og mer 
generelt, symbolsk interaksjonisme, har pekt på betydningen av språk og kultur for forståelsen av 
begrep som for eksempel identitet. I lys av slike tradisjoner snakker vi om en samfunnsskapt 
virkelighet, som går ut på at det ikke bare er en stor del av våre fysiske omgivelser som er 
produsert av mennesker, men disse omgivelsene får en kulturell betydning når mennesker aktivt 
skaper sin sosiale verden (Berger & Luckmann, 1985). Strukturalistiske og poststrukturalistiske 
tilnærminger til identitetskonseptet oppfordrer til undersøkelser av diskursive og relasjonelle 
aspekter ved identitet og er basert på en forståelse av identitet som kulturelt betinget. Videre har 
slike perspektiver inspirert til en forståelse av identitet som noe flytende, dynamisk og mangesidig 
(Hall, 1996; McRobbie, 1994). 
3 Vår forståelse er knyttet til Foucaults (1977, 1978, 1981, 1984, 1994, 2003) diskusjoner rundt 
begrepet diskurs. Foucault hevder at produksjon av kunnskap skjer gjennom diskurs, et begrep 
som refererer til et system av representasjoner som kombinerer språk og framføringer/handlinger.  
Foucaults innflytelse har som sagt vært viktig i vår tilnærming til identitet. Han foreslår at 
mennesker har flere, noen ganger motstridende, identiteter (noe som ikke nødvendigvis er en ny 
ide), men, mer viktig kan hende, er hans koplinger av disse flytende, mangefasetterte identitetene 
opp mot diskurs. I følge Foucault (2003) er mennesker knyttet til sin egen “identity by a self-
knowledge” (s. 130) og siden kunnskap er resultatet av strukturerende diskurs  skapes også 
kunnskap om en selv gjennom diskurser. Diskurser former det vi vet, våre identitetsposisjoner og 
makt.  
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Også stedsbegrepet, som teoretisk konsept, er komplekst og til dels ganske diffust. 
Stedsbegrepet kan blant annet referere til materielle aspekter (for eksempel geografiske 
og geologiske kvaliteter), subjektive fornemmelser (for eksempel hva man føler rundt et 
sted) og kontekstuelle faktorer (for eksempel sosiale institusjoner og hverdagsrutiner) 
(Granås & Nyseth, 2007). 

Det finnes ikke en entydig fasit identitet som et sted per definisjon ”har.”  Det dreier seg 
egentlig om “hva vi tror vi er i lys av vår historie og dagens forhold kombinert med hva 
vi tror vi har lyst til å være” (Barker, 2004, p. 96, vår oversettelse). Det betyr for 
eksempel at forestillinger om hva en ønsker å bli i framtiden er en viktig del av den 
identiteten som artikuleres i dag - stedet får sin identitet fra fortid, nåtid og framtid.  Man 
snakker da egentlig om en rekke pågående identitetsartikulasjoner, som er knyttet til slike 
ting som stedets historiske, sosiale, kulturelle, politiske, etniske, materielle, 
næringsmessige og økonomiske dimensjoner. Den tradisjonelle oppfatningen av 
stedsidentitet, som i korte trekk går ut på at stedets naturgitte eller menneskeskapte 
omgivelser gir det én identitet, mister sin betydning (Røe, 2002).  

Stedet eksisterer som et sosialt produkt gjennom at mennesker gjør det meningsfylt 
gjennom kommunikasjon. Denne meningsdannende prosessen skjer gjennom at 
representasjoner (”bilder”) av stedet skapes, justeres og/eller bekreftes i 
kommunikasjonen mellom personer.4 Stedet har da ikke noen forhåndsgitt, enhetlig og 
motsetningsfri identitet, men er relasjonelt (dvs. konstruert i de menneskelige møtene). 

2.2 Maktdimensjonen 

Den diskursive tilnærmingen til sted og identitet impliserer hele tiden spørsmål om makt 
Selv om stedsidentiteter er diskursive konstruksjoner, så betyr det ikke at mennesker lever 
”på siden av” disse konstruksjonene. Diskursene kaller (eller interpellerer) folk til ”å tre 
inn i” visse subjekt posisjoner.5 Ved å tre inn i slike posisjoner internaliserer man det 
ideologiske rammeverket som subjektposisjonene er del av. Et eksempel kan være når en 
ordfører forsøker å artikulere sin kommune basert på god økonomi, optimisme og vekst. 
Innbyggere kan internalisere dette bildet ved å gi stemme til optimismen. Innbyggere kan 
imidlertid også motsette seg den artikulasjonen som ordføreren fremmer og tegne et bilde 
av en kommune som bryr seg mer om å fremstå som attraktiv for utenforstående enn å ta 
seg av sine egne.     
Stedsartikulasjoner er, som Massey (1997) poengterer, alltid gjenstand for diskursive 
maktkamper og interne konflikter. Makten kan for eksempel komme til uttrykk gjennom 
materielle sider ved et sted, fordi, som Bourdieu (1993) har hevdet, de symbolske 
aspekter ved sosialt liv ikke kan forstås uavhengig av materielle aspekter. Når det i en 
kommune for eksempel oppstår uenighet knyttet til om et område i sentrum skal brukes til 
et nytt næringsbygg eller en park som hyller historiske hendelser så er dette også et 
eksempel på kamp mellom ulike stedssartikulasjoner. De Certeaus (1984) arbeid på 
”place” og ”space”, kan også være nyttig i forhold til å se disse symbolske og materielle 
makt dynamikker ved stedet. ”Place” referer til et steds fysiske strukturer (som 

                                                      
4 Vi definerer kommunikasjon som en symbolsk prosess hvori virkelighet produseres, 
opprettholdes, repareres og endres (Carey, 1989). 
5 Althussers (1984) arbeid har vært nyttig i forhold til å forstå denne type makt. Han snakker om 
det ideologiske statsapparat (ISA) for å forklare menneskers liv i lys av eksisterende 
maktstrukturer. Ideologiske apparater (som skole og media, for eksempel) produserer diskurser 
som interpellerer folk inn i visse subjekt posisjoner. Foucault (1981) snakker også om liknende 
prosesser når han diskuterer hvordan man blir ”kalt” til ulike subjektposisjoner. 
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geografiske, arkitekturiske og estetiske aspekter, strukturer eller lover, regler og 
retningslinjer, og offentlige utarbeidede slagord, logoer eller satsningsområder). Begrepet 
”space” kan også knyttes til stedsbegrepet, og refererer til det samme stedet, men nå 
snakker man om hvordan stedet faktisk blir levd og ”utført” og hvordan folk lever i 
forhold til/gjennom/på tross av de ovenfor nevnte fysiske og relasjonelle strukturer. For 
eksempel kan en kommunes offisielt vedtatte slagord fokusere på stedets natur, mens 
sivile aktører kanskje i stedet fokuserer på innbyggernes holdninger i sine 
identitetsartikulasjoner i stedet for å gi stemme til kommunens offisielle artikulasjon. 

Siden stedsbegrepet slik vi ser det dreier seg om flere menneskers meninger vil det 
selvsagt finnes flere ulike, og noen ganger motsetningsfylte, versjoner av hva et sted ”er” 
(Røe, 2002). For noen aktører er for eksempel identiteten til en kommune først og fremst 
relatert til kommunens beliggenhet i forhold til andre kommuner, mens andre aktører i 
stedet kan artikulere den samme kommunens identitet basert på kultur.  

De samme fysiske strukturer og materielle aspekter ved et sted kan også tillegges ulike 
meninger av ulike aktører. For noen representerer et kommunesenter et naturlig 
samlingspunkt, mens andre kan se det samme kommunesenteret som et symbol på en 
ovenfra og ned-politikk og fornorsking. Noen aktører har alltid mer eller mindre makt og 
innflytelse enn andre når det gjelder å påvirke hvordan et steds identitet blir artikulert. 
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3 Metodologisk og analytisk tilnærming  

I lys av den forståelsen av stedsidentitet som vi har skissert i det foregående kapittelet så 
er det viktig at også metodiske tilnærminger og analytiske perspektiv gir rom for å 
undersøke prosessuelle aspekter ved stedet. For å generere kunnskap om sosiale og 
kulturelle forhold og å beskrive ulike diskurser om stedet og stedets utvikling er 
sosiokulturelle stedsanalyser et fint verktøy. Dette er en metodisk tilnærming som etter 
hvert har blitt godt utviklet igjennom flere ulike stedsstudier i regi av NIBR (se for 
eksempel Røe, Eidheim & Schmidt, 2002; Schmidt, Guttu & Gundersen, 2007; Vestby, 
2003).   

3.1 En sosiokulturell tilnærming 

Når vi bruker sosiokulturelle stedsanalyser er vi opptatt av å forklare ulike menneskers 
forhold til stedets sosiale og fysiske rom, hvilken mening disse omgivelsene tilskrives og 
hvilken betydning det får for de sosiale praksiser som tar form der. Mer konkret, i følge 
Røe (2002), kan vi si at en sosiokulturell stedsanalyse dreier seg om de sosiale og 
kulturelle prosessene som former steder og stedsoppfatninger og vi er opptatt av å 
avdekke hvordan ulike aktørgrupper bruker og opplever stedet, hvilke interesser de har og 
hvordan dette påvirker deres oppfatninger om hva som er et godt sted og en god 
stedsutvikling.  

En diskursiv tilnærming til sted har også vært benyttet i en rekke stedsutviklingsprosjekt 
med et samfunnsvitenskapelig eller konstruktivistisk perspektiv og det har vært gjort flere 
sosiokulturelle stedsanalyser tilknyttet ulike bosteder, kommuner eller bydeler i Norge. 
Eksempler er Vestbys ”Ungdoms bilder av bygda og tanker om framtia” (2003), Røe, 
Eidheim og Schmidts ”Sandvika i støpeskjeen: En sosiokulturell studie av stedsutvikling” 
(2002), Schmidt, Guttu og Gundersens ”Fargerikt samfunn i arktisk klima: En studie av 
steds- og næringsutvikling i Vardø” (2007).  

Diskursanalyser inkluderer, i og med at det stadig foregår forhandlinger eller sammenstøt 
av ulike diskurser, alltid spørsmål om makt. Sosiokulturelle stedsanalyser kan hjelpe til 
med å avdekke ulike maktuttrykk og peke på hvordan de kommer til uttrykk på et sted. 
For eksempel kan slike analyser synliggjøre at en gruppes marginalisering gjennom at 
offisiell diskurs usynliggjør gruppens identitetsartikulasjon knyttet til et sted.   

I en sosiokulturell stedsanalyse vil man da ta avstand fra at stedet kan beskrives entydig 
ut i fra dets landskaps- og bebyggelsesstrukturer. Man er derimot opptatt av å synliggjøre 
at det fines ulike måter å forstå et sted på, og dermed at et sted, og stedets identitet, ofte 
vil være preget av verdi- og interessekonflikter.  Det at enkelte aktører i en kommune 
artikulerer en kommunes identitet basert på forestillinger om et velutviklet 
kommunesenter, mens andres identitetsartikulasjon knyttet til den samme kommunen 
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hovedsakelig er basert på sterke bygdesamfunn, er et eksempel på en slik spenning eller 
interessekonflikt. 

Sosiokulturelle stedsanalyser utgjør et verktøy som kan benyttes både på steder preget av 
vekst, men også på steder preget av stagnasjon eller tilbakegang, for eksempel på grunn 
av næringsmessig omstrukturering og fraflytting (Røe, Eidheim & Schmidt, 2002). 
Modellen kan med andre ord være fruktbar for flere av de typer stedsutviklingsprosesser 
vi har i Finnmark og Nord-Troms.  

Vi kjenner ikke til at det tidligere har vært utført mange slike analyser i de områder vi 
skal ta for oss. Unntaket er en grundig sosiokulturell analyse av steds- og 
næringsutviklingen i Vardø, som NIBR har publisert (Schmidt, Guttu & Gundersen, 
2007). Vardøanalysen er et eksempel på et arbeid som tar for seg komplekse dynamikker 
ved et samfunn preget av endringer i næringsstrukturen, fraflytting og arbeidsledighet. 
Dette prosjektet tar imidlertid ikke sikte på å gjennomføre like omfattende og dyptgående 
analyser som var gjort av Vardøsamfunnet.  

3.1.1 Relevante dimensjoner 

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvordan et steds identitet og innbyggeres syn på 
et sted utvikler seg i lys av ny næringsutvikling og andre endringer. Vi har vært 
interessert i hvordan nye boformer påvirker artikulasjon av stedsidentitet og bolyst samt 
hvordan eventuelle pendlingsmønstre påvirker stedsidentiteter og innbyggernes følelse av 
tilhørighet. Vi har også vært interessert i hvordan innbyggere på steder med relativt 
ugunstig befolknings- og næringsstruktur ser på framtidige utfordringer, hvordan de 
skaper en ny, eller beholder en gammel, stedsidentitet, samt hvordan maktforhold spiller 
inn på steders identitetsartikulasjon og innbyggernes bolyst. 

Basert på disse spørsmålene har vi valgt å fokusere på tre sosiokulturelle 
analysedimensjoner: Stedsbilder, stedsbruk og stedsinteresser.  

Stedsbilder 

Når vi snakker om stedsbilder mener vi mentale bilder, forestillinger og representasjoner 
av et sted, som konstrueres diskursivt (det vil si gjennom forestillinger og praksis). Bilder 
kan være relatert til fortid, nåtid og framtid. Slike stedsbilder kan gjerne fremmes via 
offentlige plandokumenter eller på en kommunes nettside.  En kommune kan for 
eksempel skape et bilde av seg selv tuftet på nærhet til naturen gjennom å vektlegge natur 
i tekst- og symbolbruk på sine nettsider. Også mennesker som lever på et sted skaper 
bilder som er med på å artikulere stedets identitet.  

Vi ser på stedsbilder som sentrale i en artikulasjon av et steds identitet. Vi tar for oss 
ulike aktørers stedsbilder, hvilke bilder som synes å dominere, hvilke som marginaliseres 
og hvilke oppfatninger som eksisterer om stedets utviklingspotensialer (Ruud, Brattbakk, 
Røe & Vestby, 2007). 

Stedsbruk 

Vi vil også analysere stedsbruken. Den teoretiske vinklingen vi tar fremmer et syn på et 
sted som en setting for det sosiale livet som også til en viss grad strukturerer aktiviteter 
og bruken av stedet. For eksempel, en kommunes godt merkede turløyper ”inviterer” til å 
bruke denne delen av kommunen, og dette er med på å fremme en artikulasjon av stedets 
identitet knyttet opp mot friluftsliv.  

De som lever på et sted kan gjennom handlinger påvirke stedet som ramme for eget liv 
(Ruud m. fl., 2007). For eksempel kan innbyggere som engasjerer seg i dugnadsarbeid for 
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å restaurere et gammelt fiskebruk skape et fysisk rom som kan fungere som en arena for 
folkemøter, utstillinger og konserter (og få en sterkere tilknytning til stedet hvor bruket 
ligger).  

Vi er interessert i å undersøke hvilke formål stedet (eller deler av det) brukes til, hvordan 
ulike aktører bruker stedet og hvordan stedet får betydning basert på hvordan det brukes 
(Ruud m. fl., 2007). 

Stedsinteresser 

Som den teoretiske og metodiske rammen for prosjektet skisserer, vil et steds identitet og 
utvikling bære preg av maktrelasjoner og kniving om diskursiv (og materiell) kontroll. 
For eksempel kan noen aktører i en kommune ønske at naturressurser i større grad kan 
være noe reiselivet kan bruke i sine produkter, mens andre aktører i kommunen kanskje er 
mer opptatt av at naturressursene er noe kommunens innbyggere skal kunne høste av. 

I analysen vil vi synliggjøre hvordan forskjellige maktuttrykk gjør seg gjeldende i de 
ulike kommunene vi tar for oss. Dette kan gjøres ved å trekke fram hvilke 
utviklingsretninger ulike interesser har for stedet, hvilke interesser som er knyttet til 
aspekter som fysisk utforming, estetikk, transport, rekreasjon, kulturliv og/eller 
handelsvirksomhet, konflikter/motsetninger mellom interesser for bevaring versus 
endring og hvilke aktører som synes å ha mer makt til å fremme sine interesser (Ruud m. 
fl., 2007).  

3.2 Dataproduksjon 

I dette prosjektet har vi fokusert på fire nordnorske kommuner med ulike utfordringer og 
dynamikker knyttet til steds- og næringsutvikling, mangfold og flyttemønstre: 
Deatnu/Tana, Sør-Varanger og Lebesby i Finnmark og Nordreisa i Nord-Troms (se Figur 
3.1). 

Datamaterialet er basert på kvalitative dybdeintervju vi har gjort med personer som bor i 
de fire kommunene, observasjoner, saker presentert i media og relevant informasjon om 
kommunene hentet fra offentlige nettsteder, dokumenter og rapporter.  

3.2.1 Dybdeintervju og informanter 

Når det gjelder informanter til dybdeintervju ønsket vi i utgangspunktet å involvere både 
offisielle og sivile aktører. Med offisielle aktører mener vi for eksempel personer som 
jobber i det offentlige, for eksempel i kommuneadministrasjonen i de ulike 
casekommunene, eventuelt andre som gjennom jobb eller verv kan antas å ha god 
oversikt over en kommunes eventuelle offentlige visjoner. De fleste offisielle 
informantene vi snakket med fikk vi kontakt med via prosjektets referansegruppe. 

Vi har også intervjuet sivile informanter. Vi var da spesielt interessert i informanter som 
kunne snakke fra bostedskontekster viktig i de andre delene av 
kompetansehevingsprosjektet6 og ønsket å trekke inn personer som hadde vært i kontakt 
med kommunen for å få hjelp til bolig. Det viste seg imidlertid å være relativt vanskelig å 
få med informanter fra denne gruppen, og kun et par av de vi intervjuet kom fra en slik 
gruppe. 

                                                      
6 Vi minner om at denne rapporten er en av flere som skrives i forbindelse med et 
kompetansehevingsprosjekt finansiert av Husbanken region Hammerfest.  
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Figur 3.1 De fire case-kommunene: Nordreisa, Tana, Lebesby og Sør-Varanger7  
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Andre sivile informanter kom vi da i kontakt med enten gjennom anbefalinger fra 
referansegruppe eller etter anbefalinger fra de vi allerede hadde intervjuet. I enkelte 
tilfeller tok vi selv direkte kontakt med ledere av ulike organisasjoner, grupper eller lag 
for å forespørre dem om å delta. 

I tillegg intervjuet vi personer fra det private næringsliv på de ulike stedene. Disse 
informantene kunne bidra med informasjon både relatert til offisielle bilder og bruk 
knyttet til et sted (kanskje som følge av deltakelse i grupper og utvalg med fokus på felles 
visjoner for stedet) men også relatert til sivile betraktninger i lys av sin posisjon utenfor 
det offentlige apparat.  

Vi fant imidlertid at skillet mellom offisielle og sivile informanter var mer flytende enn vi 
kanskje først hadde sett for oss. Mange informanter hadde for eksempel jobbet både i det 
offentlige og i privat næringsliv. Noen jobbet i det private næringsliv men hadde også 
erfaring fra kommunestyret. Noen informanter hadde en offentlig tilknytning gjennom 
jobb som lærer (hvor kommune eller fylkeskommune har det overordnede ansvar for 
skolene), uten at de er like ”tett på” det administrative nivået som for eksempel en 
arealplanlegger eller rådgiver i kommune eller fylkeskommune.  

                                                      
7 Alle kart i rapporten er bearbeidet av Bernt Holst, Norut Alta-Áltá, med utgangspunkt i 
informasjon fra Statens kartverk m.fl. 
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I tillegg var den ”rammen” som ble skapt rundt intervjuene relativt privat (informanter ble 
for eksempel spurt om sin personlige bosituasjon og bakgrunn), slik at såkalte offisielle 
informanter (basert på yrkesmessig tilknytning) kanskje i mindre grad snakket fra 
kommunalt ”ståsted.”   

Det var derfor mindre viktig med en systematisk kategorisering av informanter som enten 
”offisielle” eller ”sivile.”8 Vi mener likevel at den spredningen vi hadde når det gjelder 
informanter (med utgangspunkt i alder, kjønn og bakgrunn) var verdifull for å få frem 
eventuelle spenninger knyttet til ulike aktørers identitetsartikulasjoner i en kommune.  

I planleggingen av prosjektet skisserte vi intervju med sju informanter fra hver kommune. 
Etter hvert som vi kom i gang med dybdeintervjuene så vi imidlertid at de tok en del 
lengre tid enn vi først hadde tenkt. Samtidig erfarte vi at de som hadde sagt ja til å stille 
opp til intervju bidro til å gi oss veldig mye god og fyldig informasjon. Vi syntes det 
virket fornuftig å bruke tid på relativt grundige samtaler med informantene, selv om dette 
tok tid og gikk på bekostning av det antallet intervju vi kunne gjennomføre innenfor 
prosjektrammen. Etter avtale med oppdragsgiver besluttet vi å stoppe intervjuene når vi 
hadde gjennomført til sammen 22 intervju i stede for å fortsette til vi hadde snakket med 
28 ulike informanter. Da beslutningen ble tatt var antall gjennomførte intervju i de ulike 
case-kommunene varierende, men vi har valgt å inkludere alle intervjuene som til da 
hadde blitt gjennomført i datagrunnlaget, da slike intervjus vitenskapelige relevans og 
gyldighet er basert på kvaliteten på materialet de frembringer.9  

I løpet av sensommer/høsten 2008 i snakket vi med 12 mannlige og 10 kvinnelige 
informanter (se Tabell 3.1). Alle intervjuene ble gjort over telefon. 

Tabell 3.1 Fordeling av informanter 

Case-kommuner Kvinner/jenter Menn/gutter 
Tana 3 4 
Sør-Varanger 2 4 
Lebesby 3 1 
Nordreisa 2 3 

 

Omtrent syv av informantene var på intervjutidspunktet på ulike måter yrkesmessig 
tilknyttet kommuneadministrasjonen på de ulike stedene. Over halvparten av 
informantene var fra kommunen de nå bodde i, eller hadde bodd i kommunen i over 10 
år. Vi snakket med informanter i varierende alder – de yngste informantene var 15 år, og 
de eldste var 67 år gamle da vi snakket med dem.  

Litt over halvparten av informantene bodde i, eller i nærheten av, kommunesentrene i sine 
respektive kommuner. Resten bodde i andre bygder eller tettsteder i kommunen. Flere 
hadde bodd på ulike steder i kommunen, og ofte sa de at flyttingen hadde kommet som 
følge av endret livssituasjon (for eksempel da de fikk barn). Vi gikk inn i 
intervjusituasjonen med en tanke om at informantene selv skulle få styre hvilke ”steder” i 
kommunen de vektla i sine beskrivelser av samfunnet og bosted. Det viste seg imidlertid 
at de fleste informantene i stor grad valgte å vektlegge kommunesenteret når de fortalte 
om sin kommune, uavhengig av om de selv bodde der på intervjutidspunktet. Årsaken til 

                                                      
8 En forståelse av de offisielle bildene av et sted fikk vi derfor i større grad fra offentlige tekster, 
og i mindre grad fra intervjuene.  
9 For en god metodediskusjon angående denne type kvalitativ intervju, se for eksempel Haavind 
(1994).  
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dette er nok ikke entydig, men måten vi innledet intervjuet (hvor vi for eksempel fortalte 
at de var med som del av en case-kommune) og stilte spørsmål kan nok ha sendt signaler 
om at vi i hovedsak var interessert i deres tanker om kommunen og derfor 
kommunesenteret i forlengelsen av dette.    

3.2.2 Tekstanalyse 

Når det gjaldt de tekstene10 vi undersøkte så dreier dette i hovedsak seg om informasjon 
og dokumenter kommunene gjør tilgjengelig for innbyggere og besøkende, for eksempel 
ulike planer11 og strategier, kart eller turistbrosjyrer. Informasjon presentert på 
kommunale nettsider12 og/eller andre relevante nettsider var også viktig. Disse 
dokumentene sier noe om den offisielle identitetsartikulasjonen som kommunen forsøker 
å fremme.  

I tillegg har vi vært interessert i medietekster, slik som avisartikler. Slike tekster kan være 
relevant i forhold til offisielle såfremt som sivile stedsbilder og stedsbruk. Offisielle 
identitetsartikulasjoner kan for eksempel fremmes når en kommunes ordfører uttaler seg 
om et tema, eller snakker på vegne av kommunen. På den annen side kan man se 
eksempler på sivile artikulasjoner når andre innbyggere uttaler seg om tema. Også slike 
nettsteder som Facebook kan gi innblikk i sivile, og noen ganger offisielle, 
identitetsartikulasjoner.  

De bildene som tegnes og den stedsbruken som fremmes av ulike aktører i media er 
spennende grunnlag for sosiokulturelle stedsanalyser. Media kan også være spesielt 
interessant når det gjelder å synliggjøre interessekonflikter i en kommune.  

3.2.3 Observasjon 

Våre egne observasjoner av kommunene ga oss også viktig informasjon om hvordan 
stedene blir brukt. Vi besøkte alle fire kommunene minst en gang i løpet av 
prosjektperioden. I tillegg hadde vi relativt god kjennskap flere av de aktuelle 
kommunene fra før, som vi også dro nytte av.  

Observasjoner på steder kan gi innblikk i den offisielle identitetsartikulasjonen gjennom 
slike ting som skilting, arkitektur og monument. Ved å observere det fysiske rom i et 
kommunesenter for eksempel, kan man få en forståelse av de offisielle bildene 
kommunen forsøker å tegne, og den type bruk man forøker å oppmuntre til, eventuelt 
forhindre.   

Gjennom observasjoner kan man også forstå sivile bilder og bruk og dermed litt av den 
sivile identitetsartikulasjonen. Det er ikke alltid at bruken av et sted følger de planlagte 
bruksområdene. En sittebenk kan plutselig brukes som en del av en midlertidig skatepark 
eller innbygger kan velge og ikke møte på torget til et annonsert folkemøte. Mangelfull 
eller ”feil” bruk i det fysiske rom er del av en sivil identitetsartikulasjon.  

                                                      
10 Begrepet tekst referer til både verbalt og visuelt materiale. 
11 Kommuneplanens samfunnsdel er en type offentlig tekst som er spesielt interessant fordi dette 
dokumentet på mange måter uttrykker kommunens politiske manifest, og definerer hvilke mål 
politikerne har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens 
organisasjon skal arbeide etter for å nå. 
12 Hvordan en informerer og presenterer seg på sine hjemmesider har betydning for de bilder som 
kommuniseres til både innbyggere, tilflyttere, næringsetablerere, turister og besøkende. Se for 
øvrig Bergsli (2005). 
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4 Deatnu/Tana kommune 

I følge Statistisk sentralbyrå (2008a), bodde det pr. 1.januar 2008 2954 personer i Deanu 
gielda/Tana kommune. Dette er en nedgang på 25 personer fra året før. Nedgangen 
skyldes både utflytting og fødselunderskudd. Selv om kommunen har hatt en negativ 
befolkningsutvikling de siste årene, har nedgangen til en viss grad stagnert.  

Befolkningen i Deatnu/Tana er fordelt på over 4000 km2, noe som betyr at Deatnu/Tana 
er en kommune med lav befolkningstetthet. Befolkningen er i stor grad bosatt i spredte 
bygder, og kommunesenteret Tana Bru ble først etablert i 1968.  

Figur 4.1 Tana kommune 
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I følge kommunens nettsted gjenspeiler den 
spredte bosettingen i kommunen mangfoldet i 
nyttiggjøringen av naturressursene. Tidligere var 
det ”tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, 
fjordfiske,  jordbruk og laksefiske i elva 
kombinert med høsting av fisk, vilt og bær [som 
var] avgjørende for valg av bosted i kommunen 
” (Deanu gielda/Tana kommune, 2008).  

Næringslivet i Deatnu/Tana omfatter bergverk, 
bygg og anlegg, jordbruk, reindrift og 
tjenesteyting.  Befolkningen er dels samisk, dels 
norsk og kommunen har også et betydelig 
innslag av finner og russere. Kommunen har 
norsk-, samisk- og finskspråklig befolkning. De 
tre elvebåtene i Deanu gielda/Tanas 
kommunevåpen illustrerer på mange måter 
møtet mellom det samiske, norske og finske (se 
Figur 4.2). Tana er en del av forvaltningsområdet for samisk språk og har forpliktelser 
seg til tospråklig kommunikasjon og undervisning i samisk i skolen. 

I dette kapittelet tar vi en sosiokulturell tilnærming til Tana. Basert på ulike tekster 
(spesielt Deanu gielda/Tana kommunes samfunnsplan og nettsted samt innlegg/artikler 
fra lokale aviser), observasjon og intervju med de syv informantene trekker vi fram noen 
tema som er spesielt interessante i lys av de spørsmålene som ble skisserte på 
begynnelsen av rapporten.  

Vi har snakket med syv informanter som i dag bor i Deatnu/Tana, fire menn/gutter og tre 
kvinner/jenter. De fleste av disse eier sin egen bolig. To av informantene jobber i 
kommunen som rådgivere eller liknende, en jobber på en skole, to jobber i det private 
næringsliv, og to er skoleelever. To av informantene er tilflyttere til kommunen, og en er 
tilbakeflytter. Alle informantene har likevel bodd i kommunen i mer enn 10 år. Nesten 
alle informantene uttrykte stolthet over å bo i/være fra Deatnu/Tana. 

4.1 Deatnu/Tana: Natur, 
kultur og knutepunkt? 

I vår analyse ser vi at det bildet som tegnes av 
Deatnu /Tana, både av offisielle og sivile 
aktører, i stor grad er bygget på verdier knyttet 
til natur og kultur.  

Både natur og kultur fremheves for eksempel 
gjennom den ferske kommuneplanens 
samfunnsdels visuelle uttrykk. Planens innhold 
presenteres i hovedsak verbalt, men forsiden 
viser til gjengjeld seks ulike bilder: en 
folkemengde i midnattssol under 
Skiippagurrafestivalen, to elvebåter på 
Tanaelva, en eldre kvinne som salter en laks, 
indre Finnmark tingrett, en eldre mann på 

Figur 4.2 Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

Figur 4.1 Deatnu /Tanas 
kommunevåpen 
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fisketur, og barn i en teaterforestilling (se Figur 4.3). Sammen med kommunevåpenet og 
kommunenavnet på samisk og norsk pryder også slagordet: ”I av Finnmark” forsiden.  

Planens verbalt uttrykte hovedmål er ”et samfunn hvor alle kan leve det ’gode liv’ 
gjennom trygge omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, 
et sunt liv og natur i økologisk balanse.” Forsiden gir også en forståelse av de verdiene og 
symbolene kommunen ønsker å fremme som sentrale for Deatnu/Tana og bildene 
understreker spesielt både betydningen av kultur/det flerkulturelle og natur (spesielt 
Tanaelva), samtidig som slagordet understreker Tana som sentralt i Finnmark.  
 

4.1.1 Deatnu/Tananaturen 

Natur er også noe som informantene fra Deatnu/Tana fremhever når vi snakker med dem. 
Alle trekker på forskjellige måter eksplisitt fram Tananaturen når de blir bedt om å 
beskrive Deatnu/Tana. De fleste av dem vi snakket med forteller også at det å bruke 
naturen gjennom for eksempel fiske eller jakt, er viktig for dem.  

Også tidligere forskning, utført av Mai Camilla Munkejord (2005), peker på at naturen er 
svært viktig for innbyggere i Deatnu/Tana. Mer konkret trekker Munkejord fram naturen 
og naturopplevelser som sentrale for Tanafolks oppleveleser av livskvalitet. Videre sier 
Munkejord at for menn er laksefiske spesielt viktig, mens kvinnene i Deatnu/Tana i større 
grad understreker bærsanking som en favorittaktivitet i naturen.  

Tanaelva og laksen er også noe som våre informanter i stor grad trekker fram når de 
snakker om Deatnu/Tana, og i tillegg trekker noen fram at klimaet er godt og at naturen er 
lett tilgjengelig. En av informantene sier at utenforstående nok i stor grad ”definerer Tana 
som natur, jakt og fiske – og utmarksaktiviteter.” Det virker ikke som om informantene 
har mye i mot å et slikt bilde av Deatnu/Tana.  

På mange måter reflekterer disse bildene som informantene den offisielle artikulasjonen 
av Tana som kommunen fremmer i offisielle tekster. En slik tekst som er interessant å ta 
for seg for å få et bilde av det offisielle Deatnu/Tana kommunen artikulerer, kommunens 
nettsted.  

Deanu gielda/Tana kommunes hjemmeside følger i utgangspunktet en mal som de deler 
med mange andre kommuner, men kommunen bruker elementene for å gjøre nettstedet 
”unikt” (bilder, grafikk, språk og lenker). Nettstedet til Deanu gielda/Tana kommune, slik 
vi ser det i desember 2008, presenterer informasjon om severdigheter i kommunen og har 
lenker til ulike festivaler og marked som finner sted hvert år. En lenk fører også til Tana 
Reiseliv, og her finnes en del bilder og generell informasjon om Deatnu/Tana. Her finnes 
også informasjon om hver enkelt av Tanabygdene.  

Bilder og symbol brukes i liten grad på nettstedet til kommunen, men hovedsiden har 
konsekvent en banner øverst i skjermbildet bestående av kommunevåpenet, et relativt 
stort bilde av Tanaelva og broen ved Tana Bru samt et nærbilde av en blomst og en stein 
kombinert til en banner øverst i skjermbildet (se Figur 4.4).   

Figur 4.3 Banner på Deanu gielda/Tana kommunes nettsted 
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Disse bildene understreker betydningen av natur og kanskje spesielt Tanaelva. At elva er 
av betydning for Deatnu/Tana blir også tydelig når en for eksempel besøker rasteplassen 
ved kommunesenteret Tana bru. Her kan en sitte og se ut over elva og monument av en 
kjempestor fiskestang laget av restene etter den gamle broen (se Figur 4.5).  

Figur 4.4 ”Fiskestanga” og brua over Tanaelva, sett fra rasteplassen ved Tana bru. 

      

Begge foto: Trine Kvidal 

Mange kommuner bruker nettsteder til å kommunisere utad (og innad) hva kommunen 
står for – og hva den kan tilby eksisterende og potensielt nye innbyggere. Et par av 
lenkene på Deanu gielda/Tana kommunes hjemmeside er naturlige for presentasjon av 
hva Deatnu/Tana ”er” – den identiteten kommunen ønsker å artikulere, for eksempel 
lenken som har tittelen ”Om Deanu gielda/Tana kommune.”  

Hvis man klikker på denne lenken kommer det opp informasjon om ”Naturperler” i 
Deatnu/Tana samt ”Regler for plukking av multebær,” noe som understreker naturen som 
sentral i den offisielle Deatnu/Tanaidentiteten.  Med enda litt mer søking kan man også 
finne en relevant underkategori med tittelen ”generell info.” Her finners en verbal 
begrunnelsen for en hedersbetegnelse kommunen er tildelt som ”internasjonal 
kommune.”  

Endringer og spenninger 

Selv om flere av informantene forsterker bildet av elva og laksen som typisk for 
Deatnu/Tana, så sier en av mennene vi snakket med at det er en viktig endring i bruken av 
natur. Han sier at mange unge er opptatt av motorisert ferdsel i naturen, og at tradisjonell 
bruk av naturen ikke har samme rotfeste. Han sier også at det er dalende interesse for 
slike ting som fiske.  

Han får støtte fra en 16 år gammel gutt som sier at ”for eldre laksefiskere så er Tana 
toppen,” samtidig som kommunen kanskje ”ikke passer så bra for unge.” Videre sier både 
en av de andre eldre og en av de andre yngre informantene at folk som ikke er så 
interessert i natur kanskje ikke føler seg hjemme i kommunen. 

Et par av informantene sier at en del Tanaværinger er for ”proteksjonistiske” når det 
gjelder naturressursene i kommunen. En av dem forklarer at ”dette kommer til uttrykk 
gjennom at mange vil bevare naturressursene for seg og sine.” Som eksempel bruker han 
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forholdet til laksefiske og holdninger til forvaltningene av ressursene i Tanavassdraget. 
Han sier at her er mange interessert i å beholde ressursene til seg selv, og er derfor 
skeptiske til turisme eller at andre skal få tilgang. Selv om han selv er vokst opp med 
verdier knyttet til naturalhusholdning så er han negativ til denne holdningen mot å dele 
med andre (som han også sier gjør seg gjeldene for multebærplukking). Han mener at en 
ikke kan beskytte alt og beholde det for seg selv. Det burde også være mulig for andre å 
nyte godt av ressursene, sier denne informanten.  

4.1.2 Det flerkulturelle 

Et annet offisielt bilde som fremheves knyttet til Deatnu/Tana er kultur, eller snarere det 
flerkulturelle. Deanu gielda/Tana kommunes kommunevåpen med tre båter – er for 
eksempel et viktig symbol på et kulturelt møtepunkt mellom det samiske, norske og 
finske. Et annet viktig symbol på det flerkulturelle kan sees i kommunenavnet Deatnu-
Tana som kombinerer det samiske og norske språket. 

Med litt søking kan man på kommunens nettsted finne en lenke med tittelen ”generell 
info.” Her finners en verbal begrunnelsen for den internasjonale hedersbetegnelse 
kommunen er tildelt, som ble nevnt ovenfor. Begrunnelsen fokuserer på kommunens 
tradisjoner, kultur og historie, i tillegg til de mange ulike nasjonalitetene som i dag bor i 
kommunen. Deretter går begrunnelsen inn på det internasjonale politiske arbeidet som 
kommunen gjør. Denne hedersbetegnelsen er den eneste generelle beskrivelsen vi finner 
på kommunens nettsted som sier noe om hva Deatnu/Tana ”er” og understreker hvor 
viktig kulturen er for det offisielle bildet som tegnes av Deatnu/Tana.   

Betydningen av det samiske fremheves spesielt og Deanu gielda/Tana kommune er en del 
av forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunen bruker både norsk og samisk språk 
på sin hjemmeside, noe som også understreker betydningen av både samisk og norsk 
kultur. Bruk av samiske og norske navn og skilting er noe kommunen også bruker på 
offentlige bygg i Deatnu/Tana, slik som en ser i sentrale bygg som miljøbygget og 
rådhuset som begge er lokalisert i Tana bru (ser Figur 4.6). Det at samisk og norsk brukes 
sammen slik er med på å understreke både samiske og norske aspekter ved kommunen. 

Figur 4.5 Miljøbygget og rådhuset i Tana bru.  

    

Begge foto: Trine Kvidal 

En Deatnu/Tanaidentitet basert på det flerkulturelle forsterkes av flere informanter. 
Nesten alle understreker det flerkulturelle og/eller mangfoldet når de beskriver 
Deatnu/Tana. En eldre mannlig informant sier for eksempel at ”når det gjelder samfunnet 
i Tana så er det kulturelt sammensatt, og ikke så homogent som mange andre steder i 
Norge, som for eksempel Vestlandet. Tana er flerkulturelt gjennom at det er sammensatt 
av samer, nordmenn og finske innvandrere, og, i den senere tid, nye innvandrere.” 
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Her er det lite konflikt mellom offisielle og sivile bilder på kommunen og dette bidrar til 
en sterk artikulasjon av Deatnu/Tanaidentitet basert på det flerkulturelle. 

 

Flerkulturell friksjon 

Den flerkulturelle dimensjonen av Deatnu/Tana er likevel ikke noe informantene føler 
fungerer helt optimalt i dag. En mann i slutten av 60-årene som bor i en av de større 
bygdene i kommunen sier at i dag markedsføres Deatnu/Tana hovedsakelig gjennom 
laksen, men foreslår at markedsføring relatert til kulturen og alt det positive som skjer i 
kommunen burde få en større plass i kommunens ansikt utad.  

En 15 år gammel jente mener at det flerkulturelle burde brukes mer i markedsføringen av 
Tana. Hun sier at ”kommunevåpenet faktisk har tre båter, og at møtet mellom det 
samiske, norske og finske burde være mye viktigere i Tana.” 

En av de eldre mannlige informantene mener også at det er en ”en svakhet i Tana at man 
ikke har vært flinke nok til å dyrke fellesskapet med utgangspunkt i forskjellene.” Han 
forklarer at det har vært en slags ”kamp for å vinne og å dominere i stedet for at en kunne 
fått mer energi ut av et mer positivt forhold til hverandres kulturer.” I stedet har den 
flerkulturelle sammensetningen gitt seg uttrykk i noen flerkulturelle spenninger, som 
”man kanskje ikke har vært flinke nok i Tana til å takle.” Han føyer til at dette har blitt 
bedre i de senere år og han mener også at det er en styrke at flere og flere har blitt 
oppmerksomme på kulturelle ulikheter i Tana og at de nå vil jobbe for å gjøre det til en 
styrke. ”Det er en større bevissthet rundt kulturell utvikling i dag, og flere vil jobbe for å 
gjøre dette til en styrke for Tana. Dette er bra, men det tar tid å endre folks mentalitet og 
holdninger,” sier han. 

Også tidligere forskning har pekt på potensielle spenningsforhold i flerkulturelle møter. 
Munkejord  (2005) har for eksempel pekt på at det til en viss grad er konkurranse og 
motsetningsfylte relasjoner mellom innbyggere med samisk, finsk og norsk bakgrunn i 
Deatnu/Tana. Munkejord, som skriver dette i 2004, føyer imidlertid til at disse synes å 
være på hell. Sitatet i avsnittet ovenfor indikerer imidlertid at tiden det tar å endre 
holdninger kanskje ikke går så fort som mange kunne ønske.  

Det er også viktig å huske at dagens flerkulturelle Deatnu/Tana ikke er avskåret fra en 
historie med sterk fornorskning. To av informantene trekker også i intervjuene fram 
fornorskingen som et viktig element når de blir bedt om å peke på elementer som har hatt 
stor betydning på å forme dagens Deatnu/Tana.  En informant forklarer at tettstedet Tana 
bru var spesielt utsatt for fornorskingen og at det derfor har tatt tid for kommunesenteret å 
bli mer inkluderende når det gjelder det samiske. Han mener også at det har vært svært 
viktig med flytting og/eller etablering av samiske institusjoner i kommunesenteret. Selv 
om kommunesenteret tidligere var et typisk fornorskingsområde, så sier han at ”gjennom 
flytting av sameskolen [til Tana bru], for eksempel, har en fått en mer blandet identitet i 
kommunesenteret - som har igangsatt en prosess for bedre forståelse mellom det samiske 
og det norske.”  
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Figur 4.6 Indre Finnmark Tingrett i Tana bru 

   
Begge foto: Trine Kvidal 

 

Dette er et eksempel på hvordan steders identitet i stor grad er tuftet på institusjoner. 
Samtidig er ikke institusjoner noe som automatisk spiller inn på den identiteten som 
artikuleres. Bygget til Indre Finnmark Tingrett (se Figur 4.7), den eneste samiskspråklige 
retten i Norge, var en viktig del av det 
inntrykket vi fikk av Tana bru da vi 
besøkte kommunesenteret. Ikke bare er 
dette et spennende bygg, rent 
arkitektonisk, men retten har også 
bidratt til flere nye offentlige 
arbeidsplasser i kommunen.  

Ingen av informantene nevnte imidlertid 
dette bygget under intervjuene. Et annet 
bygg som også er en viktig del av det 
visuelle bildet av Tana bru som fysisk 
sted gir er sølvsmia. Denne blir heller 
ikke nevnt av noen av de informantene 
som snakker om kommunesenteret.  

 

4.1.3 Tana som knutepunkt 

Som tidligere nevnt artikulerer kommunen i offisielle tekster Deatnu/Tana som et 
knutepunkt i Øst-Finnmark, blant annet gjennom slagordet ”Deanu gielda – Tana 
kommune: I av Finnmark. Vårt besøk i Tana bru synliggjør også til en viss grad dette – 
nummerskiltene på bilene signaliserer at hit kommer (eller passerer) biler fra hele 
Østfylket.  

Informantene vi snakket med var ikke i like stor grad eksplisitt positive til bildet på 
Deatnu/Tana som knutepunkt, som de var i forhold til natur og det flerkulturelle selv om 
et par av de eldre informantene sier at Deatnu/Tana har en gunstig beliggenhet som har 
gjort kommunen (og spesielt kommunesenteret) til et knutepunkt. En av de kvinnelige 

Figur 4.7 Tana sølv 

 
Foto: Trine Kvidal 
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informantene sier imidlertid at en burde ”ha utnyttet Tanas beliggenhet mer. Tana er et 
knutepunkt i hele fylket, og dette er ikke grepet nok fatt i.” Rema-butikken i Tana Bru har 
på en lørdag besøkende fra hele fylket, sier hun, men det gjøres ikke nok ut av at alle 
disse menneskene stopper her, sier hun.  

Det å være et knutepunkt henger tett 
sammen med beliggenhet og 
infrastruktur og begge de yngste 
informantene er mindre 
entusiastiske når det gjelder Tanas 
beliggenhet eller infrastruktur. De 
sier at store avstander gjør det slik 
at folk til en viss grad ikke kan 
bevege seg imellom miljøene så 
fort. Med sin unge alder er begge 
disse avhengig av å bli kjørt av 
andre, eventuelt bruke offentlig 
kommunikasjon for å bevege seg 
rundt i kommunen. De er kanskje de 
som i størst grad kjenner 
kommunens langstrakthet på 
kroppen. For dem er dette en viktig 
del av det bildet de har på kommunen. 

Gutten vi har snakket med sier også at det er et minus at kommunikasjonen innad i fylket 
ikke er bedre. Som eksempel sier han at det i dag tar 8 timer med buss fra Deatnu/Tana til 
Alta, samtidig som reisetiden er den halve med bil. Dette synes han er svært synd, og et 
minus for de som bor i Deatnu/Tana. 

4.2 Næringsutvikling og framtidsutsikter 

En viktig del av et bilde av Deatnu/Tana henger sammen med visjoner om næringslivet 
og næringslivsutvikling. Hovedmålet til Deanu gielda/Tana kommune er i følge 
kommuneplanens samfunnsdel ”et samfunn hvor alle kan leve det ’gode liv’ gjennom 
trygge omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt 
liv og natur i økologisk balanse.” Flere innsatsområder og målsettinger skisseres i planen, 
også når det gjelder næringsutvikling.  

Vi skal ikke gå inn på de konkrete punktene som trekkes fram i tilknytning til dette, men 
det er noen punkter som kan være verd å merke seg. Kommunen ønsker for eksempel i 
følge planen å etablere hundre ny offentlige arbeidsplasser i perioden fram til 2019, og 
spesielt dreier det seg om etablering av samiske og norske justisarbeidsplasser. Dette er 
også noe som har blitt fokusert på i media etter at planen ble vedtatt.  

En av de eldre mannlige informantene vi snakket med var også opptatt av dette med 
offentlige arbeidsplasser i Deatnu/Tana, men han mener at det er ”en utfordring [for 
Deatnu/Tana] å komme bort fra at utvikling i hovedsak er knyttet til det offentlige.”  Han 
sier at det i kommunen mangler litt initiativ til å skape nye verdier, og er bekymret for at 
mange i kommunen henger fast i en sosialdemokratisk tradisjon hvor det offentlige i stor 
grad initierer utvikling.  

Figur 4.8 Tana bru – et knutepunkt? 

 
Foto: Trine Kvidal 
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Reiseliv 

Et annet punkt fra kommuneplanens samfunnsdel som kan være verd å merke seg er at 
reiseliv flere ganger eksplisitt understrekes som en viktig del av næringslivsutviklingen i 
Deatnu/Tana. Det blir tydelig at dette er noe kommunen ønsker mer fokus på framover.  

Her er kommunen og 
informantene vi har snakket 
med enige; reiseliv og turisme 
vil være viktig for framtiden i 
Deatnu/Tana. Reiseliv er noe 
mange støtter. En mannlig 
informant på rundt 40 år sier at 
”for Tana ligger det et uutnyttet 
potensiale i de naturressursene 
kommunen har.” Det er spesielt 
store muligheter for reiseliv og 
vinterturisme i Deatnu/Tana, 
forklarer han. Han forklarer at 
Tanaelva er viktig for turisme, 
men her må man bestemme seg 
for hva en vil; hvis man vil 
satse på turisme så må man også gjøre det lettere for turistene å få tilgang til elva og fiske. 
En slik endring mener han vil lønne seg på sikt.   

En kvinnelig informant i 30-årene sier også at det må en del endringer til før en kan satse 
på turisme i Deatnu/Tana. Deatnu/Tana har helt klart en fordel i og med at kommunen er 
et midtpunkt i Øst-Finnmark, sier hun, og det er også et pluss at en som turist rekker over 
hele kommunen i løpet av en dag. Samtidig mener hun at ”Tana ikke er tilrettelagt for 
turistene,” og hun sier at hun i dag ikke vil invitere turister til Tana. ”Alt som er 
tilgjengelig for dem er forfalne hytter og et gammelt hotell,” sier kvinnen, og refererer 
blant annet til hotell og campingtilbudet i Tana bru.  

En 40-årig mannlig informant er også litt bekymret for at kommunen mangler en felles 
identitet utad og at dette er noe som kan være et problem for reiselivsnæringen som skal 
forsøke å markedsføre kommunen.  

Den 15-årige jenta vi snakket med sier imidlertid at besøk av turister vil være bra for 
Deatnu/Tana i dag, fordi det vil være med å skape en positiv selvfølelse blant 
Tanaværinger.  

4.3 Debatt: Sentrum eller periferi? 

Som tidligere nevnt er Deatnu/Tana en kommune med sterke bygder. En mannlig 
informant i slutten av 50-årene forklarer at bygdeidentiteten på mange måter har blitt 
dyrket fram i kommunen. En kvinnelig informant i 30-årene sier at ”de små bygdene 
representerer en styrke i Tana i og med at de tilbyr et mer landlig preg og at de som bor 
der har mer plass å boltre seg på.” Det er også en styrke at det er skoler i de fleste 
bygdene, sier kvinnen.  

Et offisielt fokus på sterke bygder 

Den ferske kommuneplanens samfunnsdel trekker også flere ganger fram et fokus på 
bygdene. Under arealbruksdelen i planen heter det blant annet at en skal ”ta vare på den 
kulturelle egenarten i bosettingsmønsteret, slik at folk får bo der de har røttene sine” og 

Figur 4.9 Tana bru camping 

 
            Foto: Trine Kvidal 
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under boligbyggingsdelen understrekes det at byggeområder ikke må ”sentreres til 
kunstige sentrum.” En egen ”Styrke bygdene” seksjon er inkludert og det heter at 
bygdene skal styrkes, blant annet gjennom gode og forutsigbare tjenestetilbud og tilgang 
på boligtomter og arbeidsplasser rundt i kommunen.  

Flere av informantene trekker fram at dette med boliger representerer en utfordring for 
utviklingen i Deatnu/Tana i dag. En kvinnelig informant i slutten av 30-årene sier at hun 
vet av flere lærere som har flyttet fra kommunen ”fordi de ikke fikk tak i et hus å bo i.” I 
tillegg er det en svakhet at det ikke er boligtomter til de som vil flytte tilbake til 
kommunen, sier hun. I den bygden hun selv bor i er det ikke mulig for de voksne døtrene 
hennes å få tak i hus, og de bor nå nær kommunesenteret. Selv om folk av og til flytter, så 
er det sjelden at husene selges fordi de gjerne beholdes til feriehus, for eksempel.  

En eldre mannlig informant sier at det er vanskelig å få bygge hus i bygda Austertana, og 
at dette er et stort problem i en bygd med så mange arbeidsplasser. ”Da blir det mye 
pendling inn til bygda i stedet for at folk slår seg ned,” sier han. Han sier videre at dersom 
man ”sparer rente” på å bygge i Tana bru så blir bygdene taperne.  

Utvikling av kommunesenteret 

Samtidig som bygdenes viktighet understrekes gjentatte ganger i Deatnu gielda/Tana 
kommunes samfunnsplan så nevnes det også kort i arealplandelen at kommunen ønsker å 
”skape et sterkt og attraktivt sentrumsområde.” Planen går imidlertid ikke mye inn på 
hvordan sentrumsområdet skal bli sterkt og attraktivt.  

Et sterkt kommunesenter er noe andre har fokusert mye på. Munkejords (2005) arbeid 
understreker for eksempel at sentrumsutvikling vil være viktig for en felles Deatnu/Tana 
identitet. Munkejord sier at en forskjønning av Tana Bru sentrum kan bidra til at mange i 
Deatnu/Tana får et økt eierforhold til kommunesenteret og dermed føre til at flere ser 
verdien av å ha et felles sentrum for hele 
kommunen.  

Mange av informanten snakker også varmt 
om en styrking av kommunesenteret. En 
mann i slutten av 50-årene sier at ”det har 
vært viktig for Tana med etablering av 
kommunesenteret. Gjennom en gradvis 
styrking av dette og bedre infrastruktur så 
har en i større grad fått en felles møteplass 
og kultur og identitet knyttet til Tana Bru.” 
Det vil være viktig å samle funksjonene i 
Tana bru, helseinstitusjoner og skoler. Dette 
vil skape en fellesfølelse og identitet, og økt 
toleranse.  

Mannen mener også at det har vært viktig 
med flytting og/eller etablering av samiske 
institusjoner i kommunesenteret. Han 
forklarer at ”tidligere var kommunesenteret 
et typisk fornorskingsområde, men med 
flytting av sameskolen,13 for eksempel, har 
                                                      
13 Deanu sámeskuvla/Tana sameskole ligger i Tana bru. Hovedelementene i undervisningen er det 
flerkulturelle og er den skolen i kommunen som har samisk som hovedspråk innen undervisning. 
Skolen har satset på å være et senter for den flerkulturelle satsingen i kommunen  (Deanu 
gielda/Tana kommune, 2008).  

Figur 4.10 En del av 
stedsutviklingsarbeidet 
som er gjort i Tana bru 

 
          Foto: Trine Kvidal 
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en fått en mer blandet identitet i kommunesenteret som har igangsatt en prosess for bedre 
forståelse mellom det samiske og det norske.” 

Han sier at forskjønning og stedsutviklingsarbeidet som er gjort på kommunesenteret har 
hjulpet for å forbedre et sentrum som tidligere var preget av mangelfull planlegging (se 
Figur 4.12). Selv om det fortsatt er langt mellom husene så har det blitt bedre enn det var. 
Han sier at han gjerne kunne gjerne tenke seg litt mer urbant bypreg over Tana bru. 

Figur 4.11 Mye plass mellom byggene i Tana bru 

      

Begge foto: Trine Kvidal 

Han støttes av en annen mannlig informant på rund 40 år som sier at den forskjønning av 
kommunesenteret som har skjedd de siste årene vil føre til mer stolthet blant folk i 
Deatnu/Tana. I tillegg sier han at det å bli inkludert, som kan være en utfordring for nye 
som kommer til Deatnu/Tana er noe lettere i Tana bru. Dette kan være viktig hvis 
kommunen ønsker å trekke til seg tilflyttere, for også Munkejord (2005) sier at det kan ta 
svært lang tid før man som innflytter blir inkludert i Deatnu/Tanasamfunnet. 

Den 15-årige kvinnelige informanten sier også at styrking av kommunesenteret er bra, til 
tross for at hun selv bor utenfor kommunesenteret. Hun mener at helsetjenester og tilbud 
til eldre bør samles i Tana bru. ”Når ting er mer sentralisert så blir det mer sosialt og folk 
blir bedre kjent med hverandre,” sier hun. 

En mannlig informant på rundt 40 år sier at bygdeidentitetene i Tana på mange måter 
representerer en utfordring for kommunen. ”Dugnadsarbeidet og slike ting er gjerne 
knyttet til bygdearbeidet, og da blir det vanskeligere å få folk til å bidra i 
kommunesenteret Tana bru,” sier han. Dessuten har bygdeidentiteten gjort at det ikke har 
skjedd en ”samling i form av en felles identitet i Tana.”  

Han sier det tar tid å bygge opp en kommunesenteridentitet. Samtidig sier han at med de 
unge skjer det en holdningsendring relatert til stedstilknytning. Hvor de eldre er opptatt 
av tradisjoner og rettigheter til utmarksbruk, er de unge opptatt av andre ting.  

En kvinnelig informant i 30-årene, som også bor utenfor kommunesenteret sier også at 
kommunesenteret må styrkes. ”Det må en sentralisering til – kommunen kan ikke ha 
eldresenter i hver bygd,” sier hun. ”Slike ting bør flyttes til kommunesenteret.” Vi må se 
på ting litt større, sier hun. Hun mener derfor at eldresentrene i Polmak og Austertana14 
bør legges ned.  Dette vil være mest fornuftig når det gjelder pengebruk og 
arbeidskraftstilgang, sier hun. Skoler bør imidlertid ikke flyttes ut av bygden, i følge 
kvinnen. ”Nøkkelen er å ha et sterkt sentrum, men at bygdene fortsatt består.” 

                                                      
14 Institusjonen som ligger i Polmak heter Polmak alders- og sykehjem, og det kan virke som 
kvinnen mente hele institusjonen burde flyttes evt. legges ned.  



26 
 

 

Det økonomiske argumentet blir også brukt av den mannlige informanten i 50-årene, som 
sier at i tillegg til at et sterkt kommunesenter kan fungere som sammenbinding av 
kommunen, vil det rent økonomisk være mer gunstig å samle tjenester her.  

Sentralisering eller ikke? 

Til tross for at flere av informantene synes det var viktig å understreke betydningen av et 
sterkt kommunesenter i Deatnu/Tana, ser vi ikke disse argumentene så tydelig uttrykt i 
media, og heller ikke i kommunens offentlige kommunikasjon av hva Deatnu/Tana er, 
eller ønsker bli. Kanskje henger dette sammen med noe den kvinnelige informanten i 30-
årene sier, nemlig at ideen om sentralisering ofte blir veldig negativt mottatt blant mange 
i Deatnu/Tana. ”Mange synes dette er en god idé, men tør ikke si det fordi det da blir så 
mye bråk,” hevder hun. En sentrum/periferi diskusjon er imidlertid ikke en ny 
problemstilling. Munkejords (2005) arbeid har også pekt på et konkurranseforhold 
mellom sentrum og periferi i Deatnu/Tana.  

Sentrum/periferidebatten er et eksempel på spenninger mellom ulike 
identitetsartikulasjoner knyttet til Deatnu/Tana. Vi ser konturene av dette 
spenningsforholdet enda tydeligere i media. For eksempel blir forskjønning i Tana bru 
satt opp mot andre aktiviteter. I avisa Finnmarken kan man for eksempel i september 
2008 lese at ”en anonym leser i Tana ”er frustrert over det han mener er råflotthet i en 
blakk kommune.” Leseren sier at forskjønningen av sentrum er noe kommunen ikke har 
råd til, og at resultatet er at skoler må legges ned (Finnmarken, 2008). Denne 
kommentaren må sees i lys av debatter rundt skolenedleggelse, for eksempel den som 
kom i Tana etter at rådmannen i 2008 foreslo å legge ned skolene i Boftsa, Sirma og 
Austertana, og overføre elevene til Deanu sámeskuvla (som ligger i Tana bru) og Seida 
skole (i nærheten av Tana bru) for å spare penger. Leseren fra Tana gir uttrykk for at 
arbeidet i kommunesenteret går på bekostning av styrking av bygdene.  

Figur 4.12 Eldresenteret i Austertana 

     

Begge foto: Trine Kvidal 

En annen debatt som kan leses inn i sentrum periferi tematikken er knyttet til Austertana 
eldresenter. I avisa Finnmarken kan man i juli lese om reaksjoner på forslag om at 
Austertana eldresenter skal gjøres om til omsorgsboliger. I dette tosiders oppslaget 
uttrykker både beboere og  familiemedlemmer frykt knyttet til et vedtak om å gjøre 
eldresenteret om til omsorgsboliger, fordi dette vil være et tilbud som gir de eldre mindre 
hjelp. Samtidig er det også andre argumenter som kommer fram. Lederen i Tana 
Arbeiderparti, Else M. Utsi, siteres på at Austertana eldresenter bør forbli slik det er fordi 
det er et poeng at tilbud bør være litt spredt i langstrakte Tana. Videre sier hun, ”Alt kan 
ikke være i sentrum.” 
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4.4 Makt, myndighet og marginalisering  

Deanu gielda/Tana kommune har gjort en rekke ting for å forsøke å få en bred 
inkludering av kommunens innbyggere i utviklingen av Deatnu/Tana. Blant annet har de 
fått gjennomført en undersøkelse for å få bedre innsikt i Tanainnbyggernes perspektiver 
på markedsføring og profilering av kommunen (både rettet mot bofaste, tilbakeflyttere og 
innflytere, næringsliv, og turister). Dette arbeidet (utført av Mai Camilla Munkejord) gir 
kommunen en del kunnskap om Tanaværingers forhold til Deatnu/Tana som bosted. Et 
sammendrag av Munkejords arbeid har også fått plass i kommuneplanenens samfunnsdel.  

En av informantene, en kvinne i 30-årene, understreker også kommunens tilnærming til å 
involvere innbyggerne i kommunen i utviklingsprosesser. Hun sier at kommunen har 
gode rutiner for å sikre bred involvering i mange prosesser og at de gjør en bra jobb med 
å involvere lag, foreninger og de eldre. Dette synes hun er bra. Her spiller bygdelagene en 
viktig rolle for å få med meninger fra hele kommunen og dette er positivt, sier hun.  

Til tross for at kommunen får ros for dette kan det være nyttig å se litt nærmere på 
maktforholdene i Deatnu/Tana, og da spesielt når det gjelder hvem som har stor eller liten 
innflytelse på utviklingen framover. Når vi har spurt informantene om hvilke grupper som 
har mer eller mindre innflytelse i Deatnu/Tana så ser vi i at det er en del variasjon i hvilke 
grupper som trekkes fram; både sterke enktelpersoner, politikere og næringsliv 
representerer grupper som informantene mener har stor makt til å utvikle Deatnu/Tana 
framover.  

Enkeltpersoner 

Flere trekker fram at enkeltpersoner spiller en viktig rolle i utviklingen av 
Deatnu/Tanasamfunet. En kvinnelig informant i 30-årene sier at alle som orker å 
engasjere seg kan påvirke utviklingen i Tana. Hun sier det viktigste er å være konstruktiv 
– da blir du lyttet til. Hun føler selv at hun har mulighet til å påvirke utviklingen, og da 
gjerne gjennom å ta kontakt med folk hun kjenner i ulike posisjoner.  

De som imidlertid ikke tør å stå fram har mindre mulighet til å påvirke utviklingen, og 
hun sier at mediepresset kan være tøft for de som står fram med sine ideer og tanker om 
hvordan det burde være. Hun ser gjerne at flere får mulighet til å være med på å påvirke 
utviklingen i Tana.  

Gutten på 15 år trekker også fram at sterke enkeltpersoner som bruker media til å fremme 
sine synspunkt har mye påvirkningskraft. Selv er han er usikker på om han har innflytelse 
og han synes flere burde få være med å påvirke utviklingen, men sier samtidig at det kan 
være vanskelig å få med folk.  

Lokalpolitikere 

Gutten på 15 år mener imidlertid det er politikerne som har mest innflytelse til å påvirke 
utviklingen i Deatnu/Tana. Han støttes av en  mannlig informant i 50-årene som mener at 
politikere har ”mye makt og ansvar for utviklingen i Tana.”Selv er han byråkrat og  sier at 
han gjennom sin jobb som tilrettelegger for beslutningsgrunnlag har innflytelse, men det 
er politikerne som til syvende og sist godtar eller forkaster disse som de vil. Han mener at 
byråkrater har stor innflytelse, men at politikere har den reelle makten.  

Han synes velgerne generelt sett utnytter demokratiets muligheter for dårlig, og 
maktutøvelsen overlates i stor grad (unntatt ved kommunestyrevalg) til de som er valgt 
inn, uten at de har en plikt til å kommunisere med velgerne. Folk burde delta mer, sier 
han. 
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En kvinnelig informant på 15 år nevner spesielt at ordføreren har mye innflytelse og mye 
å si når det gjelder utviklingen i Deatnu/Tana. Hun tror de eldre har lite innflytelse, og i 
mindre grad blir hørt. Selv mener hun at hun kan ha innflytelse ”gjennom at det er lett å 
vite hvem en skal snakke med på et lite sted som Tana.” Slik føler hun at hun kan delta i å 
styre utviklingen.  

En eldre mannlig informant synes 
også at ”politikerne har enorm makt.” 
Mannen, som er privat 
næringsdrivende, sier imidlertid at 
også han til en viss grad har mulighet 
til å påvirke utviklingen gjennom 
firma som han har vært med på å 
bygge opp.  

En kvinne i slutten av 30-årene sier at 
politikerne i kommunen har mye 
makt når det gjelder utviklingen av 
Deatnu/Tana, men sier at også 
foreldre kan ha mye makt hvis de vil. 
Det er litt opp til en selv. Selv synes 
hun at hun har mulighet til å påvirke 
utviklingen og sier det ikke er et 
problem å få ting igjennom, hvis man vil. 

Næringslivsaktører 

En mannlig informant på 40 år sier at de som har mest innflytelse i Tana er de som har 
kapital. Næringslivsaktører har for eksempel betydelig innflytelse, sier han, og forklarer 
at det meste av bygningsmassen i Tana bru i hovedsak eies av noen få personer. Disse har 
ønsket utvikling for kommunesenteret og de har i stor grad bygget opp Tanatorget-
området (se Figur 4.14). 

Politikere har til en viss grad også innflytelse, sier han, men det er likevel aktører med 
penger som i størst grad kan styre utviklingen. Selv føler han at han har noe innflytelse i 
kraft av sin jobb som rådgiver i kommunen, og at han slik for eksempel kan stimulere 
folk til å tenke annerledes. ”Vanlige” folk har imidlertid lite innflytelse i Tana, sier han. 

Ungdom 

Det er spesielt en gruppe som flere informanter på ulike måter har trukket fram som 
viktig å fokusere på, og det er ungdom. ”Dessverre faller ungdom ofte utenfor,” sier en av 
informantene når hun snakker grupper som har innflytelse og en 15-årig informant sier at 
selv om ”Tana er toppen for eldre laksefiskere,” så passer det ikke like bra for unge. 
”Tilbudet er ikke så bra for ungdom i videregående skole alder i Tana,” mener en 
kvinnelig informant. ”Denne gruppen forsvinner i større grad ut av kommunen og savnes, 
for eksempel i politikken.” 

En mannlig informant i 50-årene sier også at Deatnu/Tana har et problem med at de 
mangler ungdom, eller institusjoner som tar vare på ungdommen (slik som en 
videregående skole).15 Han sier at landbruksskolen ligger litt for perifert til og dermed er 
ikke attraktiv for ungdom. Han ønsker seg en videregående skole i Tana bru, og sier at 
generelt sett burde kommunen i større grad satse på oppvekst og barn.  

                                                      
15 Kommunen har et videregående tilbud i landbruks og naturfag. 

Figur 4.13 Tanatorget i Tana bru 

 
         Foto: Trine Kvidal 
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Også en annen mannlig informant sier at Deatnu/Tana må satse på ungdom, fordi de i dag 
flytter fordi de mangler et videregående og høyere utdanningstilbud i kommunen. Han 
støttes av en kvinne i slutten av 30-årene. Hun synes det er et stort minus at det mangler 
videregående skole i Deatnu/Tana, og sier det ikke gjøres noe for å endre på dette.  

Etter at disse intervjuene var gjennomført har det imidlertid blitt vedtatt i fylkestinget at 
Deatnu/Tana skal få et LOSA-tilbud fra høsten av. Ordfører Frank Ingilæ siteres i avisa 
Sagat på at det spesielt er næringslivet som har vært aktive for å få på plass dette tilbudet. 
Kåre Ballari, leder i næringsforeningen, sier også at arbeidet med å få på plass et 
videregående tilbud i Tanabru startet tilbake i 1996. Næringsforeningen ønsker å jobbe 
videre for å utvide det nå vedtatte LOSA-tilbudet (som til nå vil la elever ta første året på 
videregående i Tanabru). 

Tilflytter/tilbakeflyttere 

En annen gruppe det kan være interessant å nevne kort når vi diskuterer makt og 
innflytelse på et sted er tilbakeflytter og tilflyttere. Munkejord (2005) understreker i 
arbeidet, som ble gjort på oppdrag av Deanu gielda/Tana kommune, mangelen på ”tverr-
bygdlig” samhandling i Deatnu/Tana samt god integrering av folk utenfra. Også 
informantene har, som tidligere nevnt, fortalt at samhandling på tvers av bygdene kanskje 
ikke er så god. I tillegg er alle klar over at kommunen trenger tilflytting. En eldre mannlig 
informant sier for eksempel at ”tilflytterne er viktige for Tana, ellers ville bygdene blitt 
forgubbet.” 

En mannlig informant i 50-årene sier imidlertid at folk utenfra kanskje ”ser tanaværinger 
som litt selvgode og selvopptatte og at de har nok med seg selv. Bildet av den åpne, 
fordomsfrie og inkluderende nordlendingen stemmer nok ikke med det bildet mange har 
av oss i Tana, ”sier han. 

En kvinnelig informant i slutten av 30-årene er også litt delt i sin oppfatning av tilflyttere; 
hun er litt bekymret for at tilflyttere blir tilbydd jobber på bekostning av ungdom som 
kommer fra Deatnu/Tana.  

I kommuneplanens samfunnsdel nevnes behovet for å ”bli mer inkluderende i forhold til 
tilbakeflyttere og tilflyttere” kort, men samtidig er det få konkrete forslag på hvordan 
dette skal skje. Nettstedet til kommunen er i dag i hovedsak et verktøy for de som i dag 
bor i kommunen, med praktisk informasjon og lenker til ulike planer og skjemaer. 
Kommunen har ikke en egen lenke som presenterer informasjon til potensielle tilflyttere 
eller nyinnflyttede. 
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5 Sør – Varanger kommune 

Befolkningsmessig er Sør-Varanger den største kommunen i Øst-Finnmark med 9 518 
innbyggere ved inngangen til 2008 (Statistisk sentralbyrå, 2008b). Kommunen har 
opplevd en kontinuerlig nedgang i folketallet siden midten av 90-tallet, men har de siste 
par årene fått en befolkningsvekst.  

De aller fleste av kommunens innbyggere bor i Bjørnevatn- og Kirkenesområdet, men 
kommunen har også flere andre tettsteder, blant annet Bugøynes, Pasvikdalen, Grense 
Jakobselv og Neiden. 

Figur 5.1 Sør-Varanger kommune 
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Befolkningen i Sør-Varanger er norsk, finsk og samisk, og det er over 50 ulike 
nasjonaliteter som bor i kommunen og det har blitt anslått at mellom 5-10 prosent av 
befolkningen i kommunesenteret Kirkenes er russisk (Berglund, 2007). Kommunevåpenet 
til Sør-Varanger reflekterer blant annet møtet mellom de ulike folkeslag symbolisert 
gjennom et tretunget flammesnitt (se Figur 5.2).16  

I følge Sør-Varangers kommuneplan (2004-2016) så 
var Sør-Varanger samfunnets utvikling gjennom hele 
1900-tallet nesten utelukkende basert på staten som 
tilnærmet enerådende grunneier og 
hjørnesteinsbedriften Sydvaranger ASA som utvinner 
og foredler av lokale malmressurser. Privat 
næringsvirksomhet var i hovedsak knyttet til vare- og 
tjenesteproduksjon ovenfor Sydvaranger og dens 
ansatte.17 Etter at det i 1996 ble tatt en avgjørelse om at 
Sydvarangers malmbaserte virksomhet skulle avvikles 
og statens aksjepost selges måtte Sør-Varanger 
kommune gjennom en stor omstillingsprosess.  
 
I dag finner vi rundt halvparten av arbeidstakerne i 
kommunen sysselsatt i offentlig sektor. Privat 
tjenesteyting er i vekst (handel med russere utgjør her 
en viktig andel) og med (gjen)åpning av Sydvaranger 
Gruve AS vil vi kunne se en vekst i sysselsatte innen 
bergverk og industri.  

I dette kapittelet gjør vi en sosiokulturell analyse av Sør-Varanger. Vi har sett på ulike 
tekster (spesielt kommunens nettsted, samfunnsplan og ulike avisartikler), gjort 
observasjoner på stedet og intervjuet seks informanter som bor i kommunen, fire menn og 
to jenter/kvinner. Tre av disse leier, resten eier, sine boliger. To av informantene jobber i 
kommunen, to går på skole eller er hjemmeværende og to jobber i det private næringsliv. 
To av informantene er tilflyttere, men alle informantene har bodd i kommunen mer enn 
10 år. De fleste av informantene er stolte av å bo i Sør-Varanger, men én av de vi har 
snakket med sier at han ikke er stolt av å bo i kommunen. 

5.1 Industri, Russland (og litt natur) 

Vi ser at de bildene som tegnes av Sør-Varanger av offisielle og sivile aktører har flere 
sammenfallende, men også noen motstridende, elementer i seg. Industritematikken er 
sentral både i offisielle og sivile bilder. Det vi har kalt grensetematikken er litt mer 
mangefasettert, og her er det en del forskjellige artikulasjoner som til dels konkurrerer. 
Til sist, når det gjelder natur, så er det en viktig del av det sivile bildet som tegnes av Sør-
Varanger, mens denne dimensjonen virker mindre fremtredende i den offentlige 
artikulasjonen av kommunens identitet.   

                                                      
16 På kommunens nettsider kan en lese at kommunevåpenet representerer tre stammers møte, tre 
rikers møte (Norge, Finland og Russland), tre hovednæringer (landbruk, bergverk og fiske) og tre 
grenseelver (Grense Jakobselv, Pasvikelva og Neidenelva). 
17 Tidligere hadde Sør-Varangersamfunnet også en markert overvekt av menn, noe som hang 
sammen med den mannsdominerte gruveindustriens sentrale posisjon i kommunen. Mot slutten av 
90-tallet jevnet dette seg ut.  

Figur 5.2 Sør Varangers 
kommunevåpen 
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5.1.1 Industrikommunen 

Noe av det som er svært fremtredende når en ser på hvordan flere grupper artikulerer Sør-
Varanger er temaet industri, og spesielt gruvedrift. I Sør-Varanger kommunes 
jubileumsavis, med undertittelen ”150 grensesprengende år,” er det en god del spalteplass 
viet til tema knyttet til gruvehistorien, og avisen inneholder både stoff om selve 
gruvedriften, og om ringvirkningene av hjørnesteinsbedriften Sydvaranger på bl.a. kultur 
og idrett.  

Sør-Varanger gir ikke selv en generell presentasjon av kommunen på sine nettsider, men 
viser til den nettbaserte encyklopedien Wikipedia,18 Kirkenes turistinformasjons side19 
samt statistisk sentralbyrås kommunestatistikk. Selv om Sør-Varanger kommunes egne 
nettsider ikke ved første øyekast inneholder informasjon om gruveindustriens betydning 
for kommunen, så fremheves gruvehistorien på nettsteder kommunen anbefaler lesere å 
gå til for en generell beskrivelse av Sør-Varanger. Wikipedia fremhever for eksempel 
hvordan kommunesenteret Kirkenes ”ble bygd opp rundt gruveselskapet A/S 
Sydvaranger, som drev gruvedrift etter jernmalm i Bjørnevatn frem til 1996.” 

Sør-Varanger kommune har også vært gjenstand for flere forskningsprosjekter, og da er 
det ofte endringen i samfunnet, som følge av den deindustrialiseringen som skjedde som 
er i fokus i påfølgende rapporter og publiseringer (se for eksempel Stokke, 2006; 
Teistevoll, 2006; Valestrand, 2005; Viken, Granås & Nyseth, 2008).  

Industriens betydning for Sør-Varanger er også fremtredende i de historiene informantene 
forteller om kommunen de bor i. Når de blir bedt om å fortelle hva som har vært viktig 
framveksten av Sør-Varanger slik kommunen er i dag, sier en kvinne på rund 30-år at 
”det er Sydvaranger som har holdt liv i samfunnet” og en mann på rundt 60 år forklarer at 
”gruvedriften var svært viktig og Sydvaranger selve grunnlaget for stedet.” Mannen 
forteller videre at nedleggelsen av Sydvaranger førte til enorme endringer i Sør-Varanger 
samfunnet. Mange ressurspersoner ”forsvant ut av kommunen, og lønnsnivået sank 
betraktelig.” Han sier at mens dette tidligere hadde vært på nivå med det man hadde i 
Bærum, så ble det i løpet av kort tid halvert som følge av nedleggelsen. 

En av informantene, en mann i slutten av 60-årene, mener at den tidligere gruvebyen i 
dag er ”mer et handelssted,” men han understreker at det er ”gruvesamfunnet [som] har 
formet Kirkenes til det det er i dag.” En mann på rundt 60 år sier imidlertid at ”identiteten 
til Kirkenes var som en gruveby, men når gruvene forsvant levde dette bildet videre i 
hodene på folk.” Han forklarer at med omstillingsprosessene skulle Kirkenes ”få en ny 
identitet knyttet til næringslivsvirksomhet mot Russland,” men at folk i byen” fulgte ikke 
med” på denne omstillingen. Han mener med dette at bildet mange innbyggere hadde av 
kommunesenteret forble basert på gruvedrift, tross de omstillingsprosessene som ble satt i 
gang.  

Når vi besøker Sør-Varangers kommunesenter Kirkenes så ser også vi flere tegn på at 
gruvetiden ikke er glemt. Sydvarangers gamle kontorbygg er for eksempel et godt merket 
symbol sentralt plassert i Kirkenes. Det gamle skiltet ”Aktieselskabet Sydvaranger” 
pryder fortsatt det velholdte byggets inngangsparti, til tross for at det i dag huser helt 
andre bedrifter. Bygget er et symbol på den respekt denne hjørnesteinsbedriften høster i 
Sør-Varanger, over 10 år etter at den ble nedlagt (se Figur 5.3).  
 

                                                      
18 www.wikipedia.com 
19 www.kirkenesinfo.no 
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Figur 5.3 Sydvarangers gamle kontorbygg  

 
Foto: Trine Kvidal 

 
Med (gjen)åpningen av Sydvaranger Gruve AS ser vi også at artikulasjonen av Sør-
Varanger som gruveindustrikommune svært hurtig bringes tilbake til live. I november 
2008 kan vi i Sør-Varanger Avis, under overskriften ”Trodde ikke, men håpet…” lese om 
tidligere ansatte i Sydvaranger som igjen er tilbake i kjeledress og hjelm – ”ansatt på nytt. 
I Sydvaranger Gruve” (Wisur Olsen, 2008.). Ikke lenge etter kan man lese en sak med 
liknende vinkling i Finnmarken. Under overskriften ”Nå er det liv i gruvene igjen,” kan 
man lese om ”gammelgutta fra Sydvaranger” som synes det er ”godt å være tilbake igjen” 
(Holand, 2008b). 

Det er tydelig at artikulasjoner av dagens Sør-Varanger-identitet i stor grad er tuftet på 
minnet om det industrisamfunnet som en gang dominerte kommunen, men at framtiden 
også er viktig for denne identiteten.  

Framtidsvisjonene om gruvene preger også de bildene informantene har av hva Sør-
Varanger er og kan bli. En mann på 62 år forteller at ”da Sydvaranger la ned var det trist 
her. Det var ingen bygging.” Nå ser han imidlertid for seg at gruvedriften igjen vil gi 
ringvirkninger i Sør-Varanger. ”Der er australske gruvefolk i byen og Thon har kjøpt 
halve Kirkenes og vil bygge her,” forteller han. Han tror det med åpning av gruven igjen 
kommer til å bli arbeid for små bedrifter, for eksempel til oppussing av verktøy og fiksing 
av jernbanen. Han støttes av en mann i begynnelsen av 50 årene med ”stor tro på 
endringer framover i Sør-Varanger.” Om 5-10 år ser han for seg ”et sydende liv, stor 
aktivitet, mange tilflyttere og et Sydvaranger som går for fullt.” En mann i slutten av 60 
årene forteller at han er optimistisk med tanke på framtiden for Sør-Varanger. Han tror 
”nye Sydvaranger vil vokse til å bli en bedrift med 3-400 ansatte.” Også en jente på 17 år 
tror at kommer til å skape mer vekst i Sør-Varanger.  

Flere av informantene mener gruvene vil gi positive ringvirkninger ut over selve 
arbeidsplassene som vil skapes. En kvinne på rund 30, som forteller at det i dag er ”lite 
som skjer i Sør Varanger,” tror også det kan bli bedre med åpning av gruvene. ”Litt mer 
folk og flere arbeidsplasser [vil gjøre] at det blir mer liv,” spår hun. En mann i slutten av 
60 årene sier åpningen vil føre til en endring fra i dag, hvor [Kirkenes] virker helt død på 
søndager.”  

Også i media ser vi at spekulasjoner rundt ringvirkninger av det nye Sydvaranger gis rom. 
I desember 2008 kan vi for eksempel lese i Finnmarken om to femtenårige jenter som 
håper gruvedriften vil føre til at det blir ”mer moro å gjøre,” ”triveligere å være ung,” 
”flere butikker” og ”flere kjekke gutter” (Henriksen, 2008). I samme avis kan man i 
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tidligere samme måned lese en sak om at selskapet GS Hydro Norge skal åpne kontor i 
Kirkenes. Saken presenteres under overskriften ”Industrikjempe til gruvebyen” (Borch, 
2008, s. 3) – igjen er Kirkenes en gruveby, selv om lite tyder på at denne artikulasjonen 
mellom tiden slapp taket.  

5.1.2 Grensekommunen? 

Vår analyse viser at grensediskursen, og kommunens beliggenheten, er en viktig del av 
den offisielle artikulasjonen av Sør-Varanger kommunes identitet. I kommuneplanens 
samfunnsdel er betydningen av kommunens beliggenhet i forhold til ”øvrige land i 
Barentsregionen” presenteres som viktig for hvordan kommunen skal ”oppleves av 
befolkningen og omverden.” Dette betyr at kommunens beliggenhet (nærheten til 
Russland og Finland) fremmes som en viktig del av det offentlige bildet som fremmes av 
Sør-Varanger. 

Igjen er det, i mangel på en egenpresentasjon på kommunens nettsted, også interessant å 
se på de nettsidene lesere henviser til fra Sør-Varanger kommunes offisielle nettsted. På 
Kirkenes turistinformasjons nettsted er det særlig beliggenheten til kommunen som 
fremheves i beskrivelsen av Sør-Varanger. Man leser at kommunens grenser til Russland 
og Finland gir den en ”svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt.” 
Sør-Varanger beskrives også som ”i sentrum av Barentsregionen” og Kirkenes 
turistinformasjon sier at derfor har ”mange av bedriftene i kommunen startet opp ulik 
virksomhet rettet mot det store markedet i Nordvest-Russland.” Også på den nettbaserte 
encyklopedien Wikipedia, som leserne henvises til, er beliggenheten til kommunen 
sentral.  

Under vårt besøk i Sør-Varanger ser vi symboler 
som forsterker beliggenhet som en del av en 
artikulasjon av hva kommunens identitet er. I 
Kirkenes står for eksempel en samling skilt som 
plasserer byen i forhold til Helsinki, Roma, Oslo 
og Bergen (se Figur 5.4). Også vanlig skilting 
plasserer stedet i relasjon til andre steder (se Figur 
5.5).  

Ved å ta en titt på de nyhetsakene som presenteres 
på kommunens nettsted får en et godt innblikk i 
betydningen av grensebegrepet i det offentlige 
bildet av Sør-Varanger. Ved å klikke seg inn på 
overskriften ”Om Sør-Varanger” kommer man til 
en side med en rekke saker hvor grensetematikken 
er sentral. I begynnelsen av januar 2009 kan man 
her for eksempel lese om ”Nettutstillinga Det 
grenseløse vannet,” om en ”Ny trilateral 
samarbeidsavtale mellom Pechenga, Inari og Sør-
Varanger kommuner,” om en ”Ny vennskapsavtale 
mellom Pechenga og Sør-Varanger,” om  ”Sør-Varanger Museum – Utstilling Reis langs 
Det grenseløse vannet,” om ” Våre vennskapskommuner,” og om ”Våre nabokommuner.” 
I alle disse sakene er grenser og/eller internasjonale forhold viktige. Prioritering av slike 
saker på kommunens nettsted sier noe om at dette temaet er viktig i et offentlig bilde av 
Sør-Varanger. I tillegg ser vi at offentlige institusjoner, som museet, har et sterkt fokus på 
grensetematikken. Slike elementer spiller en viktig rolle i å skape et bilde av Sør-
Varanger tuftet på grensebegrepet.  

Figur 5.4 Skilt i Kirkenes 

 
Foto: Trine Kvidal 
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Russlandskonteksten 

Informantene snakker imidlertid mindre 
om grensebegrepet. I stedet refererer de 
fleste av dem vi snakket med til 
Russland.20 For dem er Russland og 
Russlandsgrensen viktig, ikke grenser 
generelt. Faktisk så fremhever 
informantene ingen andre land enn 
Russland når de snakker om Sør-Varanger 
og Kirkenes.  

Jenta på 17 sier for eksempel at nærheten 
til Russland gjør det ”spennende å bo i Sør-
Varanger.” Hun forklarer at ”samarbeid 
med Russland er noe en er god på i Sør-
Varanger,” og nevner som eksempel at 
organisasjonen Natur og Ungdom i Sør-Varanger har samarbeid med den russiske Natur 
og ungdomsorganisasjonen, at dansemiljøet i kommunen har mye kontakt med russiske 
dansemiljø og at disse lager forestilliger sammen. Også brytemiljøene har godt samarbeid 
over grensen, sier hun. Faktisk så er åpningen av grensen mot Russland ”noe av det som 
har vært viktigst for at Sør-Varanger har blitt det det er i dag,” mener hun.  
 
En kvinne på rundt 30 trekker også fram forholdet til Russland når hun blir bedt om å 
beskrive Sør-Varanger. ”Dette er spennende for andre,” sier hun, og mener også at det er 
noe som er mye i fokus, for eksempel i media. Når hun blir spurt hvordan hun tror folk 
utenfra oppfatter Sør-Varanger så sier hun at kanskje er NRK-dokumentaren ”Lille 
Murmansk” et bilde på hvordan de ser på kommunen, eller i alle fall kommunesenteret 
Kirkenes.  

En mann på 62 støtter mye av det disse informanten sier. Russegrensen er et viktig 
element av det Sør-Varanger ”er,” sier han. Han synes man burde bruke denne nærheten 
til Russland enda mer i markedsføringen av Sør-Varanger. En mann i slutten av 60 årene 
er enig i at Russland er viktig for Sør-Varanger, og han understreker spesielt at Russland 
bør ”sees på som et viktig marked framover.” Her er det store muligheter, sier han. 
Russland er dermed viktig for hva Sør-Varanger ”er” gjennom den rollen landet har spilt, 
spiller i dag, og kan spille i framtiden. 

Russlands betydning for Sør-Varangers utvikling presenteres også som svært sentral i en 
rekke saker i media så her er det også en forsterking av Russlandsdimensjonen i Sør-
Varanger-identiteten. De siste årene har det for eksempel vært uttallige saker i aviser, 
radio og på TV om viktigheten av russiske arbeidere for utviklingen i Sør-Varanger. I 
tillegg har media fremhevet betydningen av russiske turister for handelsstanden i Sør-
Varanger.  

Barentsbegrepet 

I relasjon til grensebegrepet og nærheten til Russland, så er det også interessant å ta for 
seg Barentsbegrepet. I 1993 ble det såkalte Barentssamarbeidet formalisert da 
Barentstraktaten ble undertegnet av de fire Barentslandene Norge, Sverige, Finland og 
Russland (i tillegg til Danmark, Island og EU kommisjonen). Administrasjonen av 
Barentsregionen ble lagt til Kirkenes, til Barentssekretariatet. Noen år senere ble 

                                                      
20 Viken et al. (2008) viser til liknende funn i sin forskning.  

Figur 5.5 Skilting i Sør-Varanger 

 
Foto: Trine Kvidal 
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”initiativtaker til opprettelsen av 
Barentssamarbeidet Thorvald Stoltenberg” hedret 
med en egen byste i Kirkenes.21  

Når man besøker Kirkenes er det ikke vanskelig å 
se bysten av Thorvald Stoltenberg, som står i 
parken rett utenfor det konferansesenteret hvor 
Kirkenes-erklæringen ble undertegnet (se Figur 
5.5). Bysten er imidlertid ikke godt merket, og 
forsterker ikke Barentselementet i veldig stor grad. 

Andre måter Barentsbegrepet har blitt tatt i bruk er 
for eksempel gjennom en del arrangement, for 
eksempel festivalen Barents Spektakel. I tillegg 
kalles det som tidligere bare ble referert til som 
”Kirkenesdagene,” nå på Sør-Varangers nettsted 
for ”Barentsfestivalen/Kirkenesdagene.” 
Kommunen  har også tatt i bruk Barentsbegrepet 
når nye bygg skal navngis, og i dag har man i 
Kirkenes både Barentsbadet og Barentshallen. I 
følge Valestrand (2005) har begrepet og retorikken 
rundt Barentsmetaforen vært forsøkt brukt ”til det 
den er verdt” (s. 3-4). 

En av informantene vi snakket med føler seg også hjemme i denne Barentsdiskursen. Den 
17 år gamle jenta sier at ”Kirkenes har blitt en Barentshovedstad og mye legges [derfor] 
til Kirkenes.” Hun nevner da for eksempel ”viktige hendelser som Kirkeneskonferansen.” 
Hun mener at ”dette med Barents er brukt en del i markedsføringen av Sør-Varanger.” 
Hun synes det er et pluss for Sør-Varanger kommune ”at den ligger midt i 
Barentsregionen” og forteller at på grunn av dette er ”politikere som [Jonas Gahr] Støre 
ofte i byen.” Hun sier også at ”Barentssekretariatet har mye penger som kan komme folk i 
kommunen til gode.” For denne informanten er Barentsbegrepet sentralt for en positiv 
artikulasjon av Sør-Varanger. 

Valestrands forskning har imidlertid indikert at Barentsbegrepet synes lite forankret hos 
”vanlige folk på gaten” i Sør-Varanger (Valestrand, 2005) og dette ser vi til en viss grad 
reflektert i det noen av de andre informantene sier. En mann i slutten av 60-årene forteller 
at han er ”litt kritisk til markedsføringen av Sør-Varanger gjennom begrepet ’Barents.’” 
Han sier det har vært foreslått å kalle flyplassen i Kirkenes for Barents Airport, men dette 
er han imot. En mann på 60 synes at ”begrepet Barents er litt problematisk fordi det aldri 
har blitt alminneliggjort.” Han mener det er ”noe som kan fungere fint for næringslivet, 
men å knytte en felles identitet [opp mot begrepet] er umulig,” mener han. ”Dette med 
Barents er blåst opp til noe mer enn det er,” sier han, og forklarer at han er skuffet over 
regjeringen som han føler ikke har levd opp til de forventningene de la opp til med 
Barentssatsingen.  
 
Det er også interessant at vi ikke finner Barentsretorikken forsterket i særlig grad på 
hjemmesidene til Sør-Varanger kommune. Det er , som tidligere nevnt, i hovedsak 
grensebegrepet som har fått rom på kommunens egne sider, selv om det med litt leting 
finnes lenker til ulike ”barentsorganisasjoner” (Barentssekretariatet, Barents Observer, 
Barentsforlag m.fl.) under knappen ”Nyttige lenker.” Heller ikke i kommueplanens 
samfunnsdel er Barentsbegrepet fremmet i særlig grad.  

                                                      
21 Les mer på Barentssekretariatets nettsider: www.barents.no 

Figur 5.6 Bysten av Thorvald 
Stoltenberg som 
står i Kirkenes  

 
         Foto: Trine Kvidal 
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Valestrand (2005) har pekt på at det egentlig er ”få direkte tegn eller referanser til 
’Barents’” (s. 4)  i den såkalte Barentshovedstaden Kirkenes. Våre observasjoner i 
Kirkenes støtter langt på vei dette. Det er ikke lett å få med seg bakgrunnen for 
Barentsbegrepet for en som kommer til byen, fordi monument og minnesmerker i liten 
grad symboliserer Barentssamarbeidet. Det er heller ikke lett for besøkende å skjønne at 
bysten av Stoltenberg har noe som helst å gjøre med Barentsbegrepet.  

Viktige institusjoner som kan være med på å synliggjøre Barentsbegrepet som en del av 
en artikulasjon av Sør-Varanger, eller i det minste Kirkenes, er heller ikke veldig 
framtrendende i bybildet. Vi måtte spørre oss fram for å finne inngangen til 
Barentssekretariatet (se Figur 5.7), til tross for at vi hadde vært i Kirkenes en rekke 
ganger tidligere.  

Figur 5.7 Barentssekretariatets beliggenhet og inngangsparti 

     
Begge foto: Trine Kvidal 

 

En av informantene vi snakket med, en mann på rundt 60 år, trekker også fram dette. Han 
sier det er ”påfallende at [slike] viktige institusjoner er usynlige.” Denne usynligheten sier 
han er med på å undergrave betydningen av Barentsbegrepet: ”Det nytter ikke å si at 
Barentssekretariet er en viktig institusjon når det er så usynlig.” Dette er et godt eksempel 
på hvordan et steds identitet skapes av materielle strukturer i tillegg til ord og handlinger.  

Når det gjelder Barentsdiskursen så har Viken, Granås og Nyseth (2008), i likhet med 
Valestrand, påpekt at denne synes å være et top-down prosjekt og noe med lite forankring 
utenfor den såkalte Barentseliten. Barentseliten defineres da som regionale og nasjonale 
aktører tilknyttet Barentsekretariatet, samt organisasjonen Pikene på broen, representanter 
fra Sør-Varanger kommune, samt lokalpolitiske-, offentlige- og næringslivsledere. Våre 
analyser indikerer imidlertid at Barentsbegrepet står relativt svakt selv i den offentlige 
artikulasjonen av Sør-Varangers identitet.  

En internasjonal framfor en multikulturell kommune 

Et annet aspekt av grensetematikken fører oss inn på en diskusjon rundt det internasjonale 
versus det multikulturelle i en artikulasjon av Sør-Varanger. Gjennom våre observasjoner 
i Sør-Varanger kom vi over flere symboler som kan sees på som å skape et bilde av Sør-
Varanger, og spesielt kommunesenteret Kirkenes, som et internasjonalt møtested. 

Gatene i byen er skiltet på norsk og russisk (se Figur 5.8), enkelte trafikkskilt er også på 
russisk (se Figur 5.5), og flere butikker er tilrettelagt for russiske kunder (se Figur 5.10). 
Over flere av gatene i byen henger det en rekke flagg fra hele verden (se Figur 5.9) 
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Figur 5.8 Gateskilt i Kirkenes  Figur 5.9 En internasjonal  
          Kirkenesgate   

     

Begge foto: Trine Kvidal 

 

Sør-Varanger kommunes nettsted gir også besøkende muligheten til å lese informasjonen 
på både finsk, russisk og engelsk, i tillegg til norsk, og retter seg på denne måten mot 
ikke-norske lesere. Kommunens nettsted presenterer også en sak om Sør-Varanger som 
internasjonal kommune.22  

Også i kommuneplanens samfunnsdel er det lagt vekt på det internasjonale aspektet, 
gjennom å ta opp internasjonal rekruttering. Dette støttes av en av informantene; mannen 
på rundt 60 år mener nemlig at det er viktig for Sør-Varanger å ”plasseres i en global 
sammenheng for å bli attraktiv for folk.” Han sier kommunenet ”må bli et sted som kan 
huse folk fra hele verden.”  
 
Internasjonale forhold og grenseretorikken er 
dermed svært synlig, mens det multikulturelle 
har liten plass i de offentlige bildene vi ser 
fremmet av Sør-Varanger. Viken, Granås & 
Nyseth (2008) har også pekt på hvordan 
Kirkenes framstår som en internasjonal, 
grenseby, hvori den internasjonale dimensjon i 
hovedsak dreier seg om en orientering mot 
Russland. Også de understreker at dette ikke 
dreier seg om et multikulturelt prosjekt.  

Den flerkulturelle dimensjonen er ikke inkludert 
på nettsidene til Sør-Varanger kommune. Det er 
også lite informasjon om den samiske 
befolkningen i Sør-Varanger, og sidene har ikke 
en samisk oversettingsfunksjon. Heller ikke 
sidene kommunen refererer til (Wikipedia og 
Kirkenes turistinformasjon) har mye informasjon 
om samisk kultur.  

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder lite 
informasjon om det multikulturelle Sør-
Varanger, selv om flerkulturell bevisstgjøring, toleranse og respekt nevnes under 
satsingen på barn og ungdom.  

                                                      
22 Se mer om dette på www.sor-varanger.no 

Figur 5.10 Et av Sør-Varangers 
nye kjøpesenter 

 
Foto: Trine Kvidal 
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Flere av informantene fremhever og/eller etterlyser et større fokus på det multikulturelle i 
Sør-Varanger. En mann på 60 forteller at ”det den miksen som var av ulike folkeslag 
tidligere er i dag til en viss grad borte.” Jenta på 17 år beskriver Sør-Varanger ved å 
trekke fram ”det multikulturelle samfunnet” og sier videre at ”det multikulturelle miljøet 
er viktig og former de unge. De blir åpne til nye kulturer.” Hun mener at på grunn av det 
multikulturelle samfunnet i Sør-Varanger i dag er det få unge rasister. 

Hun støttes til en viss grad av en mann i begynnelsen av 50 årene. Han tror folk utenfra 
oppfatter folk i Sør-Varanger som ”åpne, men mindre åpne enn på Finnmarkskysten.” I 
Kirkenes vil man nok legge merke til at det er mange innflyttere, og at det ”er stor 
toleranse for fremmedkulturelle, dog kanskje ikke så [mye toleranse som det] er i Vardø,” 
sier han. Det virker som om mannen synes det er en vei å gå før man har et inkluderende 
multikulturelt samfunn i kommunen. 

Jenta på 17 år mener man godt kan utnytte det multikulturelle bedre i markedsføringen av 
Sør-Varanger. Hun sier at turistsatsingen på det samiske, russiske, tiltrekker mange 
besøkende. Selv mener hun at med unntak av Oslo så har Kirkenes det mest 
multikulturelle miljøet i Norge. Også en mann på 60 mener at markedsføringen av Sør-
Varanger (og hele Finnmark) burde ha menneskene mer i fokus.  

Her ser vi eksempler på spenninger og knyttet til ulike måter å definere 
grensedimensjonen av Sør-Varangers identitet. Fysiske grense og beliggenhet er noe 
kommunen fremhever, mens informantene understreker den russiske og multikulturelle 
delen av kommunen. 

5.1.3 Hva med naturen? 

Både industri- og grensetematikken er på ulike måter en del av det offentlige og sivile 
bildet som tegnes av Sør-Varanger. I tillegg er natur en viktig del av hvordan 
informantene fra Sør-Varanger snakker om sin kommune. Nesten alle trekker nemlig på 
ulike måter fram natur og klima i sine beskrivelser av kommunen og kommunens styrke 
og/eller potensiale for utvikling.  

En mann i slutten av 60-årene sier rett ut at det er naturen som er Sør-Varangers styrke. 
En mann på 62 år trekker fram naturen som ”spesiell” og beskriver deretter de flotte 
”fjellene flere andre nevner. En kvinne på rundt 30 år sier det også først og fremst er 
naturen folk utenfra tenker på når de ser på Sør-Varanger og hun tror kommunen 
oppfattes som ”noe som i for det meste dreier seg om naturen, spesielt Pasvik og skog.” 
En jente på 17 år understreker også naturen i Sør-Varanger. Hun mener naturen 
”tiltrekker mange besøkende” og ønsker derfor at naturen må brukes mer i markedsføring 
av kommunen.  

En mann i begynnelsen av 50 årene understreker at naturen fostrer et unikt tilbud for jakt, 
fiske, friluft i kommunen. ”Dette er spesielt for oss,” sier han og forklarer at i Sør-
Varanger er det faktisk mulig å kombinere frilufts- og hytteliv med å være i et samfunn 
som ”har mange tilbud og gir en urban følelse.” Han mener også man bør bruke de unike 
friluftsmulighetene kombinert med det urbane lokalsamfunnet (med handel, 
fritidsaktiviteter, organisasjonsliv) i markedsføringen av Sør-Varanger. 

Naturen er også sentral i beskrivelsene av Sør-Varanger som Kirkens turistinformasjon og 
Wikipedias presenterer, men naturen synes hovedsakelig å være et rent fysisk sted, og 
ikke en del av Sør-Varanger samfunnets historie eller kultur (slik vi ser relatert til Tana-
identiteten, for eksempel). Natur nevnes også i kommuneplanens samfunnsdel, men som 
noe som skal tas vare på for å kunne være ”en høstbar ressurs og et rekreasjonssted for 
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befolkningen” (s. 12). Sammenliknet med andre elementer som industri og grensetema får 
natur en beskjeden plass i det offisielle bildet som tegnes av Sør-Varanger.    

5.1.4 Næringsutvikling og framtidsutsikter 

En vesentlig del av det bildet som tegnes av Sør-Varanger – både av offentlige og sivile 
aktører – henger sammen med visjoner om næringslivsutvikling og vekst. 
Kommuneplanens hovedmål fokuserer på å få til en befolkningsvekst og på å gjøre 
kommunen ”attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat 
næringsliv.” Særlige satsingsområder som skisseres er næringsutvikling, infrastruktur, 
barn og ungdom, samt kompetansebygging. Vi skal ikke gå inn på hvert av disse 
områdene, men vi ønsker å trekke fram at en forventet, og ønsket, vekst i befolkningen 
virker gjennomgående i hele planen.   

Planen forutser en økt etterspørsel etter ”boenheter, hvorav det store flertall vil være 
ønsket i sentrumsnære områder.” Kommunen sier blant annet den har som mål å regulere 
en rekke sentrumsnære områder (Førstevannslia, Andrevannslia, Prestevannslia, 
Toppenfjellet) for boligbygging og gjøre områdene byggeklare i takt med etterspørselen. 
Den forventede veksten kan man også se konturene av i kommuneplanens arealdel, hvor 
det blant annet sies at ”arealdisponeringen skal legge til rette for vekst, både gjennom 
fortetting og bruk av nye areal,” og at ”det skal avsettes areal for næringslivets behov i 
alle deler av kommunen.” 

Også observasjoner i Sør-Varanger indikerer at her er det en kommune i vekst. Flere 
steder ser man at det bygges, eller klargjøres til bygging av, boliger og andre bygg (se 
Figur 5.11). 
 

Figur 5.11 ”Her skal vi bygge din nye bolig!” Byggeaktivitet på Hesseng 

 
Foto: Trine Kvidal 

 
Informantene våre deler i stor grad forventningene om vekst i Sør-Varaner. En mann i 
begynnelsen av 50 årene sier for eksempel at han har stor tro på endringer framover i Sør-
Varanger og snakker om et sydende liv, stor aktivitet, og mange tilflyttere. En jente på 17 
år ” håper det vil være vekst” og hun tror det vil bli bedre kulturliv i kommunen.  

Som tidligere nevnt er flere av informantene opptatt av gjenåpningen av gruvene i 
kommunen, og de fleste snakker om vekst direkte knyttet opp mot gruvedrift. En mann på 
62 sier for eksempel at det var trist ”da Sydvaranger la ned,” men nå er det positiv 
stemning i Sør-Varanger igjen. Kommunen ”er i vekst.”  
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Noen av informantene peker også på muligheter for vekst knyttet til annen 
næringsutvikling, for eksempel fiskeoppdrett. En mann i slutten av 60 årene forteller at 
Sør-Varanger var ”mer enbeint med tidligere Sydvaranger” og han sier nedleggelsen i 
1996 la grunnlaget for et mer variert næringsliv. Han forklarer at næringslivet da ”fikk en 
mentalitetsendring som var viktig.” Han trekker fram utviklingen knyttet til fiskeoppdrett 
og videreforedling av fisk som et eksempel. Også salg til russiske marked vil være viktig 
framover, og her er det store muligheter, mener han. Andre næringer relevante for Sør-
Varangers utvikling som nevnes av informantene, dog i mindre grad, er turisme og 
oljeindustri.  

I media ser vi også at det skapes et bilde av Sør-Varanger hvor en positiv utvikling 
forventes. Overskrifter som ”Tror på oppdrettseventyret,” ”Eventyret er i gang” og 
”Klondyke Kirkenes” er med på å gi forventninger om at her kommer det til å skje noe 
stort. Andre artikler (”Mot strømmen” og ”Julehandel som normalt”) presenterer Sør-
Varanger samfunnet i kontrast til andre deler av landet. Selv om andre deler av landet 
sliter med rekruttering og nedgang i byggebransjen så går det så det suser i Sør-Varanger 
i følge disse artiklene. Det bildet som tegnes av Sør-Varanger forsterker både den 
identiteten kommunen selv fremmer samt det informantene sier.  
 
Bekymringer 

Selv om det virker som om de offentlige og sivile bildene som tegnes av Sør-Varanger 
med hensyn til framtidig næringsutvikling til en viss grad forsterker hverandre er det også 
flere av informantene som uttrykker bekymring for ringvirkningene som kan komme 
sammen med den veksten de forventer. En mann 62 år mener det vil bli en ”utfordring for 
Kirkenes med gjenåpning av gruvene, fordi det betyr et stort behov for boliger, nye 
hoteller og så videre.” Han er også usikker på om ”russere, finlendere og svensker som 
kommer for å jobbe vil gli inn i miljøet.” Kanskje ”blir det en forandring i Sør-Varanger 
samfunnet?” undrer han. Han er videre bekymret for at en gjenåpning av gruvene vil føre 
til at det kommer ”en del pendlere.” Han er redd for at hvis pendlere ikke har med seg 
familier blir det mer bråk. En mann på 60 år uttrykker seg enda sterkere og sier at 
kommunen ”er inne i en utvikling som kan bli negativ og en belastning i form av 
pendling, brakkerigger, gjennomtrekk av folk.” Han er redd ”normale sosiale bånd vil 
undergraves eller ikke utvikles.” Han sier at ”dette med en fantastisk næringsutvikling 
brukes, men hva med folk?” Pendlertemaet har også blitt tatt opp i de lokale avisene, hvor 
liknende bekymringer uttrykkes. 
 
 

5.2 Debatt: Sentrumsutvikling, boligbygging og arealbruk 

Kommunesenteret Kirkenes er en relativt viktig del av det bildet som både offentlige og 
sivile aktører tegner av Sør-Varanger. Sør-Varangers nettsider understreker for eksempel 
betydningen av Kirkenes gjennom å bruke et bilde av byen som en banner øverst i 
skjermbildet. Kirkenes har også et eget byslagord, og det finnes en egen sak om dette på 
kommunens nettsider. Offisielle aktører har også i andre sammenhenger eksplisitt gitt 
uttrykk for at byen Kirkenes representerer en fordel for hele Sør-Varanger. En analyse av 
Sør-Varanger kommune gjort av Husbanken region Hammerfest, påpeker for eksempel at 
kommunen ønsker ”å få bosetting nært kommunesenteret” for å bevare sine fortrinn 
gjennom sin ”sentrumsstruktur” (Stokke, 2006, s. 145).  Sentrum er noe en er stolt av. 

Våre observasjoner i Kirkenes forsterker dette inntrykket. Husene står tett i sentrum og 
gågata i byen gir en byfølelse (se Figur 5.12). 
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Det er også interessant å notere seg at den 
globale facebookgruppen for byen Kirkenes 
har hele 806 medlemmer – over tre ganger 
så mange som en liknende gruppe for hele 
Sør-Varanger kommune. Informantene vi 
snakket med fremhever også 
kommunesenteret når vi snakker med dem. 
Andre tettsteder i kommunen trekkes ikke 
fram av informantene, og selv de som ikke 
selv bor i Kirkenes fokuserer på 
kommunesenteret når de snakker om sin 
kommune.    

Informantene gir også klart uttrykk for at 
Kirkenes representerer et fortrinn for 
kommunen. En mann i begynnelsen av 50 
årene sier for eksempel, ”Kirkenes er en by, 
ikke et tettsted!” Han forklarer at ”det tett 
konsentrerte sentrumet gjør at det fremstår 
mer som en by enn for eksempel Alta.” Han 
mener Kirkenes sentrum gir en ”urban 
følelse.”  

Til tross for at både sivile og offisielle aktører synes kommunesenterets bystruktur er flott 
og viktig finnes det imidlertid lite informasjon tilgjengelig på kommunens nettsted (eller 
de stedene kommunens nettsted har lenker til) som beskriver, eller ved hjelp av foto 
fremhever, Kirkenes’ ”unike sentrumsstruktur.”   

Sentrumsutvikling 

Flere av informantene er imidlertid ikke fornøyd med sentrumsutviklingen i Kirkenes. En 
mann i begynnelsen av 50 årene sier Kirkenes ”ikke er så veldig pent” fordi ”det ligger 
mye søppel igjen hist og her” og fordi ”mange hager er ustelte.”En mann på rundt 62 år 
synes Kirkenes ”er rotete sammensatt” mens ”andre steder, som Hesseng, Sandnes, 
Bjørnevatn, har mer fasong.” Også kvinnen på rundt 30 år beskriver Kirkenes som et sted 
hvor ”det er mye gammelt og stygt,” men hun føyer til at ”det har blitt litt bedre.” Hun 
sier det er bra det pusses opp i byen. Kaia er imidlertid fortsatt ”trist og søppelfylt.” Hun 
er ikke alene om å ønske seg et endrede kaiområde i Kirkenes. Faktisk så finnes det en 
egen facebookgruppe med tittelen ”Ja til strandpromenade fra hurtigrutekaia til sentrum i 
Kirkenes.” Gruppen har i januar 2009 over 300 medlemmer.  

Den 17 år gamle jenta er litt mer optimistisk. Hun liker ”Kirkenes’ fysiske utforming og 
måten gatene er.” Hun sier hun har lagt merke til at det nå gjøres en del fasadeoppussing 
og at det er bra. En mann på rundt 60 år er imidlertid en del krassere. Han mener 
kommunen ”har ødelagt Kirkenes over flere år fordi de ikke har hatt en god plan for 
bystrukturen.” Han liker gjenreisingsbebyggelsen rundt torget (med butikker i første 
etasje og leiligheter oppe), men dessverre så er ikke denne bebyggelsen videreutviklet, 
sier han. Denne bebyggelsen har blitt ødelagt og boligbyggingen har blitt spredt ut ”som 
om alle var småbrukere.” Boligpolitikken har vært for slike som vil ha hus, hytte, to biler, 
og skuter. Dette tar så mye plass, forklarer han. ”Alle blir da avhengige av bil [for å kjøre 
fra boligfelt inn til sentrum], og en slik løsning er både areal- og naturfiendtlig.” Ikke 
minst er dette er også ”sosialt fiendtlig,” føyer han til fordi folk da oppholder seg 
hjemme, og ikke tar en aktiv del i det sosiale livet i byen.  

Figur 5.12 Gågata i Kirkenes 

     

    Foto: Trine Kvidal 
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Boligmangel og bruk av areal 

Det bildet av Sør-Varanger som media har bygget opp under det siste året har i stor grad 
fokusert på boligtematikken. I Finnmarken i juli 2008 kan man for eksempel lese at 
boligmangelen som hersker i Sør-Varanger truer utviklingen i kommunen og måneden 
før, i samme avis, kan man lese om en førskolelærer som advarer folk mot å flytte til 
Kirkenes fordi ”boligmarkedet er helt sinnsykt” (Fjällström, som sitert i Eriksen, 2008c). 
Direktør i Bergen Group Kimek, Greger Mannsverk, sier i en annen artikkel at han 
frykter ”et pendlersamfunn som kun er til fordel for flyselskaper og puber” med mindre 
det blant annet gjøres store investeringer i boliger. Han støttes av direktøren i 
Sydvaranger Gruve AS, Per Helge Høgaas (Eriksen, 2008a). 

Også informantene er bekymret for boligsituasjonen i kommunen og kritisk til hvordan 
dette er håndtert. En mann i begynnelsen av 50 årene mener at ”tiden da hver enkelt 
kunne gå rundt sitt eget hus er forbi. Dette er ikke noe man kan leve med på sikt. 
Boligbygging må skje annerledes framover. Alle kan ikke ha enebolig med 1000km2 
tomt.” Han forklarer at politikerne i kommunen i stor grad har lagt opp til eneboliger, 
men sier dette må endres. Det vil være viktig å legge til rette for ulike typer boliger. ”Vi 
må ha variasjon, med både utleiemuligheter og rimelige boliger for unge.” Det er viktig å 
gjøre seg lekker for egen ungdom og for de som ikke har tilknytning, og her spiller det 
urbane som Kirkenes har en sentral rolle. 
  
Mannen på rundt 60 sier også at for at Sør-Varanger skal bli et mer attraktivt bosted for 
folk må dette med byfunksjon og det ”å bo” få mer oppmerksomhet. Han ønsker seg en 
mer kompakt struktur. Det virker imidlertid ikke som han har særlig tro på at ting vil 
endre seg og sier ”en tankegang om stedsutvikling [fortsatt] er fraværende” i kommunen. 
Han føyer til at han savner en arena for å stille spørsmål ved utviklingen i kommunen.  

Et sentralt spørsmål i boligmangeldebatten er naturligvis, ”hvem skal bygge? ”Høgaas 
sier i overnevnte sak at det ikke er aktuelt for Sydvaranger Gruve å bygge boliger (slik det 
gamle gruveselskapet gjorde i forrige periode).  Ordfører Linda Beate Randal sier 
imidlertid at det heller ”ikke er kommunens oppgave å bygge personalboliger til private 
firmaer.”  Også Sør-Varanger boligbyggelag blir i en annen sak kritisert for ikke å ha 
bygd nye boliger de siste 25 årene, ”til tross for at kommunen sliter med boligmangel” 
(Eriksen, 2008b). Boligbyggelaget sier på sin side at de har blitt hemmet av mangelen på 
funksjonelle tomter.  

Disse utdragene gir bare et lite innblikk i de debattene som har pågått. Nye utfordringer 
og problemer dukker stadig opp (mens andre også løses). Til tross for dette kan vi si at 
det bildet som tegnes av Sør-Varanger kommune i stor grad preges av boligproblematikk.  

Et annet tema som også er sentralt i medias artikulasjon av Sør-Varanger er knyttet til 
arealbruken i kommunen. Her kan man spesielt se en spenning relatert til arealbruk for 
næringslivsvirksomhet. Flere lokalaviser har hatt artikler om ulike ”kamper” om tomter 
til næringsbygg i Sør-Varanger. I tillegg ser vi at kampen om arealene også reflekterer 
kamper mellom ulike aktører i samfunnet. I Sør-Varanger Avis kan man i desember 2008 
for eksempel lese at leder i Kirkenes Ve og Vel, Jon Gaska, sier at politikerne i 
kommunen er ”historieløse” hvis de er ”positive til å bygge kontorbygg i 
Sydvarangerparken” (Moe, 2008, s. 8). I slike motsetninger kan vi se at ulike 
identitetsartikulasjoner settes opp mot hverandre. Sydvarangerparken er et av de siste 
grøntområdene i sentrum, men parken representerer nok for mange mye mer enn en 
mulighet til å tasse rundt mellom blomster og trær. Den er et symbol på det 
industrisamfunnet kommunen en gang var, og den rollen Aktieselskabet Sydvaranger 
hadde i dette samfunnet.  
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5.3 Makt, myndighet og marginalisering 

Sør-Varanger kommune er inne i en tid med mange endringer, og som vi har vist ovenfor 
har dette ført med seg en rekke utfordringer med tanke på framtidig utvikling. Vi har vært 
interessert i å se litt nærmere på maktforholdene i Sør-Varanger kommune, og da spesielt 
hvilke grupper som har stor eller liten innflytelse på utviklingen framover.  
 
Kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere 

Når det gjelder kommuneadministrasjonen og lokalpolitikerne så er det faktisk få av 
informantene som sier de mener denne gruppen har spesielt stor makt til å påvirke 
utviklingen i Sør-Varanger.  

En kvinne på rundt 30 år sier det offentlige er for passive i forhold til utviklingen i Sør-
Varanger. En mann i slutten av 60 årene sier ”politikerne styrer mindre enn de vil 
innrømme.” Det betyr ikke at de ikke har innflytelse, men at de i stor grad påvirkes av 
andre (som næringslivsaktører), forklarer han. ”I politikken i dag snur politikerne kappa 
etter vinden,” sier han. De hører hva folk vil ha og ”går etter det.” Politikerne lar seg i 
stor grad påvirke, forteller han. Selv mener han at han har hatt makt til å påvirke 
utviklingen i Sør-Varanger gjennom sine politiske verv. Han beskriver seg selv som 
byråkrat i dag, og sier at han nå kan påvirke mye gjennom sin rolle. 

Interessant nok er det i hovedsak kvinner som har den politiske makten i Sør-Varanger. 
Både ordfører, varaordfører og rådmann er kvinner, og over halvparten av 
kommunestyrerepresentantene er i tillegg kvinner. I desember 2008 kan man i 
Finnmarken lese om hvordan kvinnene som har hatt størst politisk makt i Sør-Varanger 
de siste årene (ordfører og varaordfører fra inneværende og forrige periode) reflekterer 
rund sin egen mulighet til å påvirke. De gir uttrykk for at de liker makten de har som 
politikere. Samtidig forklarer de at de ikke har blitt ”oppdaget” av næringslivet. 
”Kvinnene har kanskje den politiske makten, men det er stort sett utelukkende menn som 
besitter de viktige ledende posisjonene i de industrielle selskapene som nå etablerer seg i 
kommunen,” kan man lese. Ordfører i Sør-Varanger, Linda Randal, sier at ”den reelle 
makten er det kapitalkreftene som sitter på, og der er det mennene som styrer” (Holan, 
2008).  

Selv om ordføreren trekker fram et viktig poeng så er det verd å merke seg at Sør-
Varanger kommunes politikere får mye plass i lokal (og til dels også nasjonal) media, og 
dette kan sees på som en måte å ha makt og innflytelse til å styre utviklingen på.  

Næringslivet, organisasjoner og enkeltpersoner 

Også informantene understreker den makten næringslivsaktører i Sør-Varanger besitter. 
En mann i slutten av 60 årene sier at noen grupperinger i næringslivet har mye makt og 
innflytelse. Disse ”pleier” politikerne og får det slik de vil. En mann på rundt 62 år sier at 
selv om kommunen og politikerne har makt, så har også næringslivet det. Han nevner 
som eksempel det ishotellet som reiselivsaktører har fått satt opp og de safariene de 
arrangerer. Dette trekker mye folk og gir innflytelse, mener han. 

Næringslivets innflytelse er imidlertid ikke noe alle informantene ser entydig positivt på. 
En mann i begynnelsen av 50 årene sier at næringslivet ofte ”krisemaksimerer og tenker 
kortsiktig profitt.” I følge denne informanten, bør kommunen steppe inn for å se litt mer 
helhetlig på ting.  
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Globale krefter  

Det var interessant å se at flere informanter mener internasjonale aktører har mye å si får 
utviklingen av Sør-Varanger kommune. En mann på rundt 60 år sier for eksempel 
”globale krefter har mye å si for utviklingen av Sør Varanger, og spesielt det som dreier 
seg om oljeutvinning på russisk side.” En mann i slutten av 60 årene sier at Russland har 
stor innflytelse på utviklingen i kommunen fordi de ”definerer regler og slik også 
kontrollerer en del ting for Sør-Varanger.”  

Noen med mindre innflytelse? 

Flere av informantene mener barn og  unge i kommunen har lite innflytelse. En kvinne på 
rundt 30 sier for eksempel at hun synes det er lite tilrettelagt for barn i Sør-Varanger, og 
en mann i slutten av 60 årene sier at ungdom i liten grad blir hørt, når han blir spurt om 
det er enkelt grupper som har mindre innflytelse til å påvirke utviklingen i kommunen.  

Informanten på 17 år synes imidlertid at ”politikerne har vært flinke til å inkludere oss 
ungdom.” Hun synes politikerne ”er ganske tilgjengelige” og sier ungdom ofte får 
mulighet til å ”være med” og snakke med politikerne, både lokale og nasjonale. Hun føler 
at hun har mulighet til å påvirke utviklingen i Sør-Varanger, både gjennom at hun kan 
snakke med politikere men også folk i næringslivet som hun kjenner.  Hun sier dette er 
noe som er fint med Sør-Varanger - det ”er smått så man kjenner alltid noen man kan 
snakke med.” Informantene er med andre ord litt uenige om muligheten de unge har til å 
påvirke.  

En av informantene, en kvinne på rundt 30 år, trekker imidlertid fram en annen gruppe 
som hun føler blir satt litt på sidelinjen i Sør-Varanger, og det er de som ønsker å etablere 
seg og komme seg inn på boligmarkedet. Selv ønsker hun å eie sin egen bolig, men sier at 
”boligprisene er helt horrible,” og at det er svært vanskelig for henne å kjøpe. Dette ser vi 
også reflektert i media hvor unge i etableringsfasen får beskjed om å ”holde seg unna 
Kirkenes.” Informanten sier også det er en del andre elementer, slik som at enkelte 
aktivitetstilbud for barn er veldig dyrt, som gjør at de med mindre ressurser blir 
ekskludert.   

Det er også interessant å notere seg hvor lite synlig ulike kulturprosjekt, for eksempel 
arrangement i regi av Pikene på broen, er i de dominerende stedsartikulasjonene. Pikene 
på broen, og det kulturarbeidet de har gjort i Sør-Varanger etter at Sydvaranger ble lagt 
ned på 90-tallet, kommer da på en måte i skyggen av den dominerende industriretorikken.  
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6 Lebesby kommune 

I følge Statistisk sentralbyrå hadde Lebesby kommune 1304 innbyggere ved inngangen til 
2008. Dette er en nedgang på 53 personer fra året før. Nedgangen skyldes både et 
fødselsunderskudd samt utflytting. Statistikk viser at de fleste som flytter fra kommunen 
flytter til andre kommuner i Finnmark.23 Lebesby kommune er imidlertid en av få 
kystkommuner med et stort pluss i folketallet i 2008; pr 31.10.08 talte kommunen 30 flere 
innbyggere enn ved årsskiftet (Svendsen, 2008).  

Figur 6.1 Lebesby kommune 
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23 I følge statistikk utarbeidet for Lebesby. Se www.lebesby.kommune.no. 



48 
 

 

 

Hovedtyngden av innbyggerne i kommunen (omtrent 
1000 stykker) bor i kommunesenteret Kjøllefjord. 
Kommunen har også seks andre tettsteder, blant dem 
Lebesby, kommunens tidligere kommunesenter, hvor 
det i dag bor omtrent 200 mennesker. 

Kommunevåpenet til Lebesby kommune har 
havklippen Finnkirka som motiv (se Figur 6.2). 
Havklippen Finnkirka kan man se ved innseiling til 
Kjøllefjord.  

Den viktigste næringen for kommunen er knyttet til 
fiskeri, og en stor andel av de sysselsatte i 
kommunen jobber i offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting. På bakgrunn av den negative 
utviklingen som har vært langs kysten (relatert til 
arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå), så er Lebesby en av Finnmark 
fylkeskommunes nyskapings- og utviklingskommuner gjennom programmet”Lebesby i 
vekst.”  

Lebesby kommune har tidligere kjørt et stedsutviklingsprosjekt for Kjøllefjord (sammen 
med Statens vegvesen Finnmark), som har resultert i miljøgate, flytekai og plan for 
sentrum med bevaringsstrategi for gjenreisingsbebyggelsen (Gode steder, 1999). 

I dette kapittelet gjør vi en sosiokulturell analyse av 
Lebesby kommune. Vi har sett på ulike tekster 
(kommunens nettsted, nærings- og samfunnsplan, 
informasjonsbladet På Norsktoppen, samt ulike 
avisartikler), gjort observasjoner og intervjuet fire 
informanter, tre kvinner og en mann. Tre av disse 
eier, den siste leier, sine boliger. To av informantene 
jobber i privat næringsliv, en jobber i kommunen og 
en jobber på en skole. To av informantene er fra 
Lebesby kommune, en tredje er tilflytter, og den 
fjerde informanten er tilbakeflytter. Med unntak av 
tilbakeflytteren, som på intervjutidspunktet akkurat 
hadde flyttet ”hjem” etter flere år i en større by i 
Nord-Norge, har alle informantene bodd i Lebesby i 
flere enn 10 av de siste årene. Alle informantene ga 
uttrykk for at de er stolte av å være fra/bo i Lebesby 
kommune.  

6.1 Omstilling, natur, stedsutvikling og folket 

I vår analyse ser vi at de bildene som tegnes av Lebesby kommune av offisielle og sivile 
aktører forsterker hverandre på en rekke områder. Informantene legger imidlertid mye 
mer vekt på bebyggelse og kommunesenteret Kjøllefjords fysiske framtoning i sitt bilde 
av kommunen enn det vi ser uttrykt i den offentlige diskursen.  

Figur 6.3 På Norsktoppen deles 
ut til alle innbyggere i 
Lebesby 

                

Figur 6.2 Lebesbys 
kommunevåpen 
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6.1.1 Omstillingskommunen Lebesby 

Kommunens nærings- og samfunnsplan er et overordnet plandokument for 
næringsplanlegging, næringsutvikling, kommunens tjenesteyting og den generelle 
samfunnsutviklingen som ivaretas av de kommunale og private sektorer. Planen er ment 
for å gi retninger på hvordan morgendagens utfordringer skal håndteres og gir et 
verdifullt innsyn i det offentlige bildet som tegnes av Lebesby.24 I dette dokumentet 
presenteres Lebesbys visjon som ”Vi tar utfordringene!” Deretter følger en beskrivelse av 
kommunen, inklusive næringsliv, kommunikasjon og infrastruktur. Fiskeri og 
fiskeindustri, samt vindkraft og reiseliv understrekes som viktig. 

Som nevnt innledningsvis så er Lebesby en av Finnmark fylkeskommunes nyskapings- 
og utviklingskommuner. Den offisielle identitetsartikulasjonen til Lebesby er dermed i 
stor grad knyttet opp mot omstilling og endring, slik det legges fram i planer og 
dokumenter som ligger til grunn for omstillingsarbeidet. I forordet til handlingsplanen for 
utviklings- og omstillingsarbeidet i 2009 ser vi at visjonen om å ”ta utfordringene” fra 
kommuneplanen forsterkes. Styrelederen i ”Lebesby i vekst,” Stine Akselsen, snakker om 
hvor spennende og viktig omstillingsarbeidet som pågår er. Akselsen sier, ”Kommunen 
vår er i utvikling, det dukker stadig opp muligheter, og vi må være beredt til å gripe disse 
mulighetene.”  

Flere av informantene støtter det positive bildet som kommunen tegner av Lebesby utad, 
og ordføreren trekkes spesielt fram som viktig i så måte, fordi ”han er positiv […], ikke 
har kastet seg på en ’sytebølge’” og oppfordrer Lebesbys innbyggere til å ”gripe 
mulighetene,” forklarer en kvinne på rund 40 år. Vi skal komme tilbake til dette litt 
senere i kapittelet.  

6.1.2  (Den ville) naturen 

I vår analyse ser vi at det offisielle bildet som tegnes av Lebesby, i stor grad er knyttet til 
natur. For eksempel er Finnkirka, og det den symboliserer viktig. Finnkirka, en tårnaktig 
sjøklippe som står ved innseilingen til Lebesbys kommunesenter er et populært utfartsmål 
både for lokalbefolkningen og tilreisende og det jobbes nå med å få Finnkirka lyssatt, slik 
at den også ”kan beundres i vintermørket” (Lunde, 2007). Hurtigruten omtaler Finnkirka 
som Europas mest elegante havklippe og den ble kåret til Norges vakreste 
klippeformasjon i 2005. Dette er med på å gjøre Finnkirka og den naturen denne 
sjøklippen symboliserer, til en sentral del av den Lebesby identiteten som artikulere.  

Finnkirka, som preger kommunens byvåpen, er også banneren på kommunens nettsted. I 
tillegg til bildet av Finnkirka består banneren også av frasen ”Europas nordligste fastland, 
Norges vakreste havklippe” (se Figur 6.4). Dette forsterker betydningen av Finnkirka for 
Lebesby.  

Figur 6.4 Lebesby kommunes nettbanner 

 

                                                      
24 Vi har lagt til grunn nærings- og samfunnsplanene for 2005-2010 og 2007-2012.  
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Figur 6.5 Finnkirka  

      
Foto: Lebesby kommune                 Foto: Vigdis Nygaard 

 

Kommunens nettsted forsterker også betydningen av natur for Lebesbys identitet 
gjennom bildebruk, for eksempel de fire vinterbildene som presenteres på startsiden (slik 
den fremstår i begynnelsen av januar 2009). Nettstedet har også et eget ”bildegalleri,” og 
her er tre av fem bildeserier direkte knyttet til natur (”Naturbilder sommer,” ”Naturbilder 
vinter,” og ”Finnkirka”).25 Kommunens nettsted har også en egen side om ”geografi” 
samt ”vær og vind,” noe som også er med på å indikere hvor viktig naturforholdene er i 
Lebesby.  

Lebesby kommunes nettsted har også lett tilgjengelig informasjon for de som er ny i 
kommunen: ”Ny i Lebesby!” Her presenteres Lebesby kommune kort, og naturen er en 
sentral del av det bildet som tegnes. Lebesby beskrives blant annet som en langstrakt 
kystkommune med mektig natur.  

Også informantene understreker naturen når de beskriver kommunen. En kvinne på rundt 
25 år sier for eksempel at kommunen har ”spennende og variert natur.” ”Vi har alt så 
nært,” sier hun. ”Både sjø og fjell - og flotte blomster, hvis man ser ned.”  En kvinne i 
midten av 50 årene sier hun tror det er viktig ”å fokusere på den flotte naturen i 
markedsføringen av kommunen.” Hun trekker spesielt fram ”det som er fint å se på, som 
for eksempel Finnkirka” og ”det ekte.”  

Flere av informantene bruker også naturen til å beskrive kommunesenteret Kjøllefjord.  
En kvinne på rundt 40 år beskriver Kjøllefjord som ”et aktivt lite fiskevær tett opp til 
naturen” og en mann på rundt 50 år beskriver Kjøllefjord som et ”røft sted – en husklynge 
i et fargerikt og tøft miljø.” Dette med en eksotisk røffhet er noe flere trekker fram, og her 
er også været med som en del av bildet som tegnes. En kvinne på rundt 40 snakker for 
eksempel om at været er ”uberegnelig.” De som ønsker ”varme og sol bør vel ikke flytte 
hit,” sier hun.  

Både offisielle og sivile bilder som tegnes av Lebesby kommune med hensyn til natur er 
ganske sammenfallende. Den tøffe og mektige naturen er helt klart del av den identiteten 
som artikuleres fra disse holdene.  

                                                      
25 I tillegg ligger det her en serie ”Bilder fra en svunnen tid” og en fra ”Kronprinsparets besøk.”  
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6.1.3 Fargerik gjenreisingsbebyggelse og fiskebruk-galleri 

For alle informantene er bostedene, og særlig kommunesenteret Kjøllefjord, viktige i 
beskrivelsen av Lebesby kommune. En kvinne på rundt 25 år sier at ”kystens fineste 
fiskevær” har blitt brukt for å referere til Kjøllefjord, mens en kvinne på rundt 40 år 
beskriver Kjøllefjord som et ”aktivt lite fiskevær. Hun tror folk utenfra ”synes det er fint i 
Lebesby. Spesielt, værhardt og eksotisk!”  
 
Flere informanter peker på at kommunesenteret har et pent og kompakt sentrum. Kvinnen 
i midten av 50 årene understreker også at Kjøllefjord har en aktiv og ung handelsstand 
”med fine butikker,” til tross for relativt få innbyggere. Den unge handelsstanden 
representerer en viktig endring sier hun. Hun støttes til en viss grad av en mann på rundt 
50 år som sier at ”serviceaspektet i kommunen er større enn en skulle tro.”  Han forklarer 
at ”Lebesby kommune er liten, men har et velutviklet samfunn som er så å si selvforsynt 
med hensyn til tjenester.” Kvinnen på rundt 40 år peker på at det er praktisk å bo i 
Lebesby; selv bor hun i nærheten av kommunesenteret og sier ”det er nært til alt.” 
Lebesby er et sted hvor ”en finner det meste,” sier informanten på rundt 25 år. ”Selv om 
det er små forhold her så er det noe for enhver,” forklarer hun. Denne variasjonen, ”hvor 
en kan være både urban og helt for seg selv er spesielt viktig,” mener hun.  
 
For flere av informantene er selve bebyggelsen viktig når de beskriver kommunen.  
En mann på rundt 50 år forklarer at tettstedene i Lebesby lenge var lite opptatt av å holde 
det pent utenfor hjemmene sine. ”Folk var mye ute på fiske og slike ting som å klippe 
plenene ble ikke prioritert,” i følge denne informanten. Hustakene var av varierende 
kvalitet og det var en salig blanding av ulike farger brukt på husene, faktisk så var det slik 
at folk gjerne markerte sine områder med ”sine” farger, sier han. Det ble ”et slags 
fargespråk.”  Nå har det skjedd en del endringer, både når det gjelder det ytre av private 
og offentlige bygg, mener han. Folk har fine gjerder og velholdte hager men 
”fargerikdommen preger fortsatt miljøet,” sier han. Men dette er bra, forsikrer han, ”for 
det er jo ellers så mye grått rundt oss.”  

Figur 6.6 Et eksempel på den fargerike bebyggelsen i Lebesby kommune  

      
 
Foto: www.pbase.com                              Foto: Vigdis Nygaard 
 

Flere av det som informantene trekker fram er interessant å se i lys av det fokus på 
(tradisjonell) stedsutvikling Lebesby kommune har hatt. Som del av dette har kommunen 
jobbet langsiktig med den fysiske utformingen av kommunesenteret Kjøllefjord. På 
slutten av 90-tallet fikk de gjort en grundig stedsanalyse av Kjøllefjord i form av an 
hovedfagsoppgave. Landskapsarkitekten Astrid Kjølen gjorde en stedsanalyse, og ga 
retningslinjer for framtidig fysisk utforming. Hun beskrev kvaliteter og svakheter, og kom 
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med løsningsforslag på handel-, service-, infrastruktur, grunnstruktur, faregsetting og 
skiltbruk.  

Det er ikke mulig å gå inn i detalj på Kjølens spennende og grundige arbeid her, men det 
er interessant å nevne at hun anbefaler videre fortetting av bebyggelsen i Kjøllefjord. Hun 
sier videre at kommunen må være stolt av gjenreisingsbebyggelsen og spriket i 
fargesammensetning på hus. Hun sier ”Folk må lære om gjenreisingsbebyggelsen, de må 
få øynene opp for de kvalitetene de sjøl har, og bli interessert i å verne om de” (Kjølen, 
1996, s. 103). Hun er imponert over de lokale ildsjelene, og roser kommunens 
engasjement knyttet til stedsutvikling. Hun sier at det viktigste steg på vegen til å 
forbedre stedet er å skape stolthet blant innbyggerne. ”Stolthet, og et felles mål å arbeide 
mot er styrkende for fellesskapet” (s.104).  

Flere av Kjølens poeng hører vi reflektert i flere av informantenes fortellinger i dag, 
nesten 10 år etter Kjølen publiserte sin analyse. En kvinne på rundt 40 år sier at 
gjenreisingsbebyggelsen er ”eksotisk.” Mannen på rundt 50 år synes også at det er viktig 
å understreke hvor godt bevart gjenreisingsbebyggelsen i Kjøllefjord er, og sier dette 
burde brukes mer aktivt i skolen.  

Når vi besøker Lebesby legger vi også merke til den fargerike bebyggelsen, så våre 
observasjoner tyder på at her har innbyggerne vært flinke til å ta vare på noe av det 
særegne og spesielle som Kjølen påpekte.  

Kommunens nettsted har imidlertid svært lite, eller ingen, informasjon om bebyggelsen i 
Lebesby. Det finnes ingen beskrivelse av denne, og heller ingen foto.   

Når det gjelder bebyggelsen så er det også en del negative elementer som trekkes fram av 
informantene. Flere sier at den eksisterende boligmassen er en utfordring fordi den ikke 
gir så gode boliger. En mann i på rundt 50 år forteller at det i dag er vanskelig å finne 
bolig for noen som kommer flyttende. ”Mye av bebyggelsen er gammel og oppfyller ikke 
dagens krav.” Det er derfor viktig at det skjer noe på boligsiden i kommunen. Kvinnen i 
midten av 50 årene mener også at boligmarkedet kanskje er ”stramt” og at de som er 
avhengige av å skaffe seg en bolig sliter litt. Mannen sier imidlertid at selv om en ønsker 
en heving av boligstandarden så bør ikke den eksisterende stilen på bebyggelsen endres.  

En sak som har fått oppmerksomhet i media er til dels med på å støtte opp under det 
informantene her sier. I Finnmarken kan man i september 2008 under overskriften 
”Historiske husbyggere” lese at ”for første gang på ti år bygges det et nytt bolighus i 
Kjøllefjord.” Ekteparet som bygger huset sier at ”jaktet på et brukt hus” ikke ga 
”forventede resultater,” og at de derfor bestemte seg for å bygge nytt. De roser 
kommunen for god støtte – de har fått 100.000 kroner i byggestøtte, og har i tillegg latt 
paret bygge på en tomt som i utgangspunktet var regulert til skole/grendehus. Det at paret 
velger å bygge er med på å skape et positivt bilde av vekst i Kjøllefjord. Samtidig er 
sensasjonspreget i saken med på å støtte opp under en forestilling om at lite eller 
ingenting har skjedd på boligsiden i kommunen på veldig lang tid. 

Informantene snakker også om en del andre elementer av bebyggelsen, i tillegg til 
bolighusene, som de synes er viktig for Lebesby. Foldalbruket nevnes for eksempel av 
flere som viktig for Lebesby. En kvinne på rundt 40 år sier at ”Foldalbruket er noe alle er 
stolte av.” Hun forklarer at ”den dugnadsprosessen som var rundt oppussingen og 
restaureringen av bruket var viktig fordi det har gitt mange i kommunen et eierforhold til 
bruket.” ”Foldalbruket har både kafé og badestamp og kan brukes til konsertlokale,” 
forteller hun. ”Det er et viktig symbol.” Hun støttes av flere andre. Kvinnen på rundt 25 
år sier for eksempel at hun ser den positive stemningen i kommunen representert i 
omgjøringen av dette gamle fiskebruket til galleri.  
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Figur 6.7 Foldalbruket (www.foldal.net) 

      

Foto: www.foldal.net                              Foto: Vigdis Nygaard 
 

Foldalbruket har også fått en god del oppmerksomhet i lokalmedia. Det samme har et 
annet bruk som også har blitt restaurert – Chistensenbruket. Begge disse brukene har nå 
fått en sentral rolle i kulturlivet i kommunen, både som konsertscene og kunstgalleri. 

Flere av informantene snakker om hvor viktig det stedsutviklingsarbeidet som kommunen 
gjennomførte i Kjøllefjord har vært. Kvinnen i midten av 50 årene og kvinnen på rundt 40 
sier begge at sentrumsfornyelsen i Kjøllefjord og kommunens stedsutviklingsarbeid ”har 
vært svært viktig.” Kvinnen på rundt 40 år sier dette har gjort folk flinkere til å ta vare på 
husene sine og kvinnen i midten av 50 årene antyder at det har vært helt sentralt at 
innbyggerne i Lebesby ”begynte å ta vare på kystkulturen” i dette prosjektet for at 
kommunen kunne få til omstillinger i andre deler av Lebesbysamfunnet også.  

Figur 6.8 Vindmølleparken  

      
 

Foto: Statkraft                                                 Foto: Lebesby kommune 

En kvinne på rundt 40 år sier at utbyggingen av havna i Kjøllefjord også har vært viktig, 
fordi det nå er godt lagt til rette for næringsutvikling der. Hun trekker fram 
forskjønningen av parken nedenfor rådhuset som nå inkluderer en ”scene” som ser ut som 
en kai, samt etableringen av vindparken. ”Mange er stolte av den” og den passer godt på 
fjellet sier hun. Verken fiskebruk-galleriene, kai, rådhuspark eller vindparken presenteres 
imidlertid i større grad på kommunens nettsider.26 Flere av disse byggverkene får 
imidlertid god dekning i ulike nummer av På Norsktoppen, informasjonsmagasinet til 
kommunen som i hovedsak distribueres internt i Lebesby kommune. 

                                                      
26 Med unntak av det som ser ut som et bilde av en vindmølle i bakgrunnen av en snødekt busk (se 
Figur 6.8). 
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6.1.4 Folket 

I tillegg til at alle informantene snakker mye om bebyggelsen i Lebesby, og spesielt i 
Kjøllefjord, er også mange veldig opptatt av befolkningen når de beskriver kommunen. 
Når hun blir spurt om hva som har gjort Lebesby til det kommunen er i dag så trekker for 
eksempel informanten på rundt 25 år fram ”de mange viljesterke og engasjerte personene 
som i det siste har gjort positive ting for kommunen, som politikere, ordfører, frivillige i 
lag og foreninger.” En mann rundt 50 år forteller at det er mange styrker ved samfunnet i 
Lebesby. ”Det er mange relasjonsmessige gode nettverk, og alle kjenner alle. Dette blir 
en form for trygghet gjennom kontroll.” Kvinnen i midten av 50 årene sier at de som 
flytter til Lebesby blir lett inkludert i samfunnet. Spesielt gjelder dette familier med små 
barn, mener hun. 

Kvinnen rundt 40 år understreker betydningen av ressurspersonene i lokalsamfunnet og 
roser lokalsamfunnsdugnaden som fant sted i forbindelse med restaureringen av 
Foldalbruket. Hun sier Lebesby har mange ildsjeler (innen reiseliv, kunst, kultur og idrett) 
som gjør en fantastisk jobb med markedsføring av plassen. De bærer samfunnet. ”Uten 
dugnader hadde ikke Kjøllefjord vært det det er i dag,” sier hun.  Kvinnen i midten av 50 
årene snakker også varmt om folkene i kommunen. ”Folk stiller opp og hjelper til.” Hun 
nevner som eksempel hvordan foreldre har stilt opp når det har vært mangel på trenere i 
idretten (til de har fått nye på plass).  

Også i deler av den offisielle diskursen fremhever enkeltpersoner. Styrelederen i 
”Lebesby i vekst” sier det er viktig å ”få med oss alle” i omstillingsarbeidet. ”Vi må alle 
dra i samme retning […]. Hele lokalsamfunnet vårt, samt kommune administrasjonen er i 
omstilling, ikke bare næringslivet” (Svendsen, 2008, s. 3). Styrelederen fremmer en felles 
innsats, hvor alle i kommunen presenteres som like viktige. Også nærings- og 
samfunnsplanen understreker inkludering av innbyggerne i Lebesby kommune. Innspill 
som har kommet ”i forbindelse med våre folkemøter og møter med andre interessenter 
har vært utslagsgivende for å kunne formulere mål og strategier for 
samfunnsutviklingen,” heter det her.  

Ordføreren understreker også betydningen av folket for utvikling i kommunen. I siste 
nummer av På Norsktoppen skriver ordfører Harald Larssen i ”På ordførerens side” at 
han akkurat har overrukket kongens fortjenestemedalje i sølv til en av innbyggerne i 
Lebesby som ”har gjort en imponerende innsats i lokalsamfunn og menigheten sin 
gjennom mange tiår.” Larssen sier at ”dette er ett eksempel på den store, og viktige 
frivillige innsatsen som blir gjort i våre lokalsamfunn” (2008c, s. 2). Han bruker da denne 
episoden til å understreke betydningen av dugnadsånden i Lebesby og er med på å bygge 
opp under dette som en viktig del av Lebesby-identiteten.  

Det er også interessant å notere seg at kultur er et eksplisitt satsingsområde for 
kommunen. Kultur skal gjøre Lebesby til en trivelig og enda bedre kommune å leve i, 
heter det i nærings- og samfunnsplanen. Satsing på kultur ser man også reflektert på 
kommunens nettsider, hvor det for eksempel er lett å finne informasjon om 
kulturprosjekt, kulturskolen, Chrisfestivalen, samt en rekke ulike lag og foreninger. 
Kultur gis også relativt stor plass i informasjonsbladet På Norgestoppen, hvor man blant 
annet kan lese om kultursamarbeid, festival, film, forfatterbesøk og kulturkonferanse. 

En av informantene gir et lite innblikk i hva det kan være som gjør at folk synes å være så 
motivert til å bidra. Kvinnen på rundt 25 år forteller at hun tidligere har vært aktivt med i 
ulike idrettsmiljø, og at hun nå ønsker å engasjere seg i kulturlivet og være med på 
dugnadsaktiviteter. Hun tenker også på å ha en trenerfunksjon i idrettsmiljøet som hun 
tidligere var en del av. ”Jeg føler jeg har noe å bidra med,” sier hun. ”Det er bruk for meg 
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og jeg føler at jeg gjør en forskjell,” forklarer hun.  Dette savnet hun da hun bodde i en 
større by, sier hun. ”Det var ingen som trengte meg på denne måten der.” Hun synes det 
er godt å kjenne at det er bruk for henne. ”Dette knytter meg til hjemplassen min!”  

Jantelov og gjennomsiktighet 

Samtidig som alle er enige om at Lebesbysamfunnet er svært positivt, forteller også 
informantene om en del mindre positive sider ved Lebesbysamfunnet. En kvinne på rundt 
25 år sier at janteloven uheldigvis fortsatt råder litt i kommunen. Man skal være forsiktige 
med å stikke fram hodet, sier hun. Spesielt virker det som om de som ikke har vært ”ute” 
kan bli litt negative og er redd du tror du er bedre enn dem, sier kvinnen, som selv har 
flyttet tilbake til kommunen etter flere år i en større by.  Mannen på rundt 50 år, som sier 
at selv om det er trygt å leve i et gjennomsiktig samfunn, så er det samtidig også er 
ulemper med et samfunn hvor alle kjenner alle. For eksempel har man aldri ”fri” fordi 
alle vet hvem du er og hva du jobber med, sier han.  

En kvinne på rundt 40 år trekker også fram at noen ”sliter med å trives i kommuner som 
Lebesby fordi det er relativt små forhold.” Dette kan gjøre enkelte faser i livet ekstra 
utfordrende, forklarer hun. Hun sier at folk som har blitt skilte, eller har gått fra partneren 
sin kanskje ikke har det like lett i slike små samfunn. Kvinnen i midten av 50 årene støtter 
dette. Hun sier at for uetablerte og enslige kan det kanskje føles litt ”ensformig og 
magert” i Lebesby. 

6.2 Næringsutvikling og framtidsutsikter 

I den offisielle artikulasjonen av Lebesby kommune ser vi at det å ha flere bein å stå på 
når det gjelder næringsliv er noe som presenteres som viktig. I kommunens nærings- og 
samfunnsplan beskrives Lebesbys næringsliv, og her får fiskerinæringen og 
fiskeindustrien mye plass. Også næringer knyttet til vindkraft og reiseliv understrekes 
imidlertid; et hovedmål under næringspolitikk og næringsutvikling er nemlig å ”sette 
fokus på entreprenørskap, utvikle primærnæringene og reiseliv, samt satse på energi.” 
Når det gjelder reiselivsnæringen så trekkes spesielt samarbeidet med kommunene 
Gamvik og Porsanger fram. Dette antar man vil gi en bred effekt for reiselivet i 
kommunen.  

I ”Lebesby i vekst” handlingsplanen for 2009 sier kommunen at den skal omstilles til å 
bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere 
sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen. Kommunen ønsker at ”Lebesby 
i vekst” skal bidra til å skape 40 nye årsverk innen ”fiskeri/oppdrett/videreforedling, 
reiseliv (også i kombinasjon med fiskeri, jordbruk og reindrift) og 
service/anlegg/kompetanse.”  

Også kommunens informasjonsblad På Norsktoppen presenterer en rekke ulike deler av 
næringslivet i kommunen og er på denne måten med på å bygge opp under dette bildet av 
at et variert næringsliv er en viktig del av det Lebesby kommune er og vil bli.  

Informantene er i stor grad enige i at det er viktig for Lebesby kommune å satse på et mer 
variert næringsliv, for som en kvinne på rundt 40 år sier, har ”nedgangen i fiskeindustrien 
[…]  mye å si for Lebesby. Antallet sysselsatte går ned, og noen mister trua på framtia.” I 
følge denne informanten er det ”viktig at råstoffene kommer på land.”  

Andre informanter virker mindre interessert i å satse videre på fisk. En kvinne på rundt 25 
år sier det er ”mange muligheter som står foran kommunen framover – vindkraft, olje, 
turisme - og ikke bare fiske!” Hun synes ”folk har vært flinke til å jobbe med flere ting 
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og i flere retninger” og sier det er en endret stemning i kommunen, blant annet med 
mindre fokus på negative trender i fiskerinæringen. En mann på rundt 50 år sier at det er 
en ”utfordring at så mye av næringslivet er knyttet til fiskeriene fordi disse styres i stor 
grad av krefter utenfor kommunen, som ikke prioriterer samfunnsbygging her.” Han 
”føler man har mistet grepet på fiskerinæringen,” men håper det ”kan skje noe mer på 
energi. Vind og plass har vi ok av!” En kvinne i midten av 50 årene understreker at hun 
tror ”det ligger muligheter for nyetableringer i reiselivet.” I framtiden ”tror og håper hun 
at reiselivet får gode kår i kombinasjon med det som skjer i Kjøllefjord.” Hun synes også 
det er positivt og spennende med kombinasjonsnæringer. En mann på rundt 50 år forteller 
han har ”stor tro på Kjøllefjord, Lebesby og Finnmark framover.” Om ”ikke nordmenn vil 
se dette” så tror han at ”utlendinger vil gjøre det.”  

Han understreker også betydningen av at en skaper gode arbeidsmiljø i kommunen. ”Det 
er viktig med et godt fagmiljø rundt meg i jobben min,” forteller han og sier at han savner 
muligheten til å sitte å jobbe i samme bygg som andre. En kvinne på rundt 40 år trekker 
fram det samme og sier det hadde vært flott med en slags ”mini-kunnskapspark”  i 
Kjøllefjord.  

Alle informantene er positive med tanke på framtiden. En kvinne på rundt 40 år sier hun 
tror ”på videre vekst og velger å være positiv, men da sier hun at rekruttering vil bli en 
utfordring.” Hun ønsker også et utvidet videregående-tilbud og et studiesenter i 
kommunen.  

Også kommunen fokuserer på dette med rekruttering. Lebesby kommune vil, gjennom 
programmet ”Lebesby i vekst,” som sagt bidra til å skape 40 nye årsverk, og ønsker å få 
økt befolkningen til 1400 innbyggere. På Lebesby kommunes nettsider er også 
rekruttering et tema. Under overskriften ”Ny i Lebesby kommune” kan nykommere lese 
”Velkommen til Lebesby kommune, vi håper du vil trives her hos oss.” Siden inneholder 
”litt nyttig informasjon til deg som er ny på plassen” som bes ta kontakt ”hvis det er noe 
du trenger hjelp til.” Lebesby kommune presenteres for ”nye” gjennom sin beliggenhet og 
beskrives som ”en kystkommune i Midt-Finnmark med positiv utvikling og rundt 1300 
trivelige innbyggere.” Kommunikasjon vektlegges, samt kommunens gode 
barnehagedekning og organisasjons- og kulturliv. Siden gir også oversikt over personlig 
økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide i Finnmark og Nord-Troms.  

Informanten på rundt 25 år er optimistisk med tanke på framtidig tilflytting. Hun sier 
mange vil ”skjønne at de vil flytte hjem igjen” framover og hun tror det vil ”blomstre 
med tilflyttingen. Vi vil [få se] se positive tall!” 

Alt i alt stemmer bildet informanter og kommunen tegner av framtidig næringsutvikling i 
kommunen ganske godt overens.  

6.3 Debatt: Et positivt bilde eksternt og internt? 

Som vi har pekt på til nå, er en viktig del av den offentlige artikulasjonen av Lebesbys 
identitet knyttet opp til å være positiv og å gripe mulighetene. I informasjonsbladet På 
Norsktoppen, får vi for eksempel et innblikk i hvordan ordføreren forsøker å fokusere på 
det positive i sin artikulering av Lebesby kommune. Han sier, 

Vi har hatt en profil hvor vi sprer det gode budskapet om hjemkommunen  
der vi ferdes. Det er kanskje ett av de viktigste virkemidlene vi kan bruke.  
Vi vet alle at det er mange ting som kunne vært litt bedre, livet blir på en  
måte sjelden perfekt. Men la oss fokusere på de gode tingene og sammen gjøre 
noe med de tingene som kan bli bedre. (2008b, s. 2) 
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Ordføreren forsøker å få med seg leserne på en identitetsartikulasjon som er tuftet på det 
positive, samtidig som han også sier at innbyggerne må jobbe ”sammen” om utfordringer.  

I stor grad virker det som om dette er noe som fungerer internt. Som vi tidligere har vist i 
denne analysen, gir informantene uttrykk for optimisme. En mann på rundt 50 år roser 
spesielt ”den politiske ledelsen,” som han sier ”har vært dyktige.” De har ”ikke drevet 
med krisemaksimering og de har skapt et godt bilde av Lebesby,” sier han. Han sier 
videre at ”tror at folk utenfra ser på Lebesby-folk som noen som får det til.” En kvinne på 
rundt 25 år sier at det er en ”endret stemning i kommunen med mindre fokus på negative 
trender i fiskeri og befolkningsutvikling.” 

Flere av informantene nevner spesielt ordfører Harald Larssen som viktig for den 
optimismen som råder, og det positive bildet som tegnes av Lebesby utad.  En kvinne på 
rundt 40 år er en av de som trekker fram ordføreren som ”svært viktig for utviklingen av 
kommunen.” Hun sier ”han er positiv, han ser mulighetene og han er engasjert og 
engasjerende.” Hun forklarer at ”det som også er bra med han, er at han ikke har kastet 
seg på en ’sytebølge’ og at da blir også folk rundt han positive og ønsker å stå på.” Hun 
liker visjonen som hun sier ordføreren ofte bruker: At ”vi skal gripe mulighetene.” 

Disse informantene er positive til en artikulasjon av Lebesby-folk som noen som griper 
mulighetene og får det til. De føler seg hjemme i en stedsidentitet tuftet på optimisme og 
utvikling. 

Vi ser imidlertid at det ikke bare er uproblematisk med en slik artikulasjon når enkelte 
ikke føler dette stemmer overens med deres virkelighet. For noen kan fokuset på det gode 
bidra til at betydningen av deres problemer nedtones.  

Gjennom deltakelse i prosjekt som ”Ungdomssatsing Nordkyn” viser Lebesby kommune 
for eksempel at det å satse på ungdom er en prioritering i kommunen. Dette bildet 
forsterkes av styrelederen i ”Lebesby i vekst,” som sier at det er viktig ”at unge skal 
ønske å returnere etter endt utdannelse og at nye flytter til.”   

Samtidig ser vi at enkelte innbyggere føler at tilbudet til ”deres” ungdommer reduseres.  
Et eksempel kan vi se uttrykt i Finnmark Dagblad i juli 2008, hvor Charles Evertsen, en 
av beboerne i Kunes, i et innlegg kritiserer ”Lebesby kommunestyre, med ordføreren i 
spissen” for vedtak om at Kunes skole kun skal drives to dager i uken (og at elevene skal 
pendle til Lebesby de tre resterende dagene). Han viser til informasjonsbladet På 
Norsktoppen, hvor ordføreren sier Lebesby kommune ”aldri har hatt så mye penger å 
bruke hvert år som nå,” og at ”kommuneøkonomien i Lebesby er for tiden ganske god, 
sammenliknet med mange andre kommuner” (Larssen, 2008a, s. 2). Evertsen refererer 
også til utsagn fra varaordføreren i samme magasin, hvor det har blitt sagt at Lebesby er 
”en flott kommune, med flotte mennesker” (Akselsen, 2008, s. 11). Evertsen stiller 
spørsmålstegn ved alle disse ”fine” ordene om ”hvor viktige folket i Lebesby kommune 
er og hvor viktig ungdommen er for den videre utviklingen av kommunen.” Han spør om 
fokuset skal være på ungdommen i hele kommunen, ”eller bare kommunesenteret og de 
som er flyttet ut?” (Evertsen, 2008, s. 8).  

For denne beboeren føles tydeligvis ikke den positive artikulasjonen som forsøkes 
understøttet i På Norsktoppen som noe han kan stille seg bak. Avisinnlegget synliggjør 
også en konflikt mellom bygder innad i kommunen, eller mellom sentrum og periferi. 
Dette er et eksempel på den type spenninger som finnes knyttet til prosesser rundt å 
artikulere en kommunes identitet.  
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6.3.1 Usynliggjort i egen region? 

Når det gjelder Lebesby kommunes identitetsartikulasjon internt og eksternt så finner vi 
også et annet interessant poeng. Flere av informantene uttrykker frustrasjon over at de 
føler kommunen blir usynliggjort i lokalmedia. En kvinne i midten av 50 årene sier for 
eksempel at det er et problem at de får ”veldig lite mediedekning i Lebesby.” Hun sier at i 
forhold til Båtsfjord er det en stor forskjell på den oppmerksomheten og spalteplassen de 
får. ”Båtsfjord får mye dekning og vi nesten ingenting, selv om det har vært mange 
arrangement her også, forteller hun. Hun mener Lebesby kommune har vært nedprioritert 
av journalisten i Finnmarken som har ansvar for å dekke det som skjer på Nordkyn. 
”Avisa er dermed med på å usynliggjøre oss og det positive som skjer her,” sier hun.  

I likhet med denne informanten sier også en mann på rundt 50 år at kommunen ”ikke 
stiller lengst fram i køen når det gjelder å få dekning i media,” og han mener at kanskje 
henger dette sammen med at ”de ikke har jobbet tett nok med konkrete journalister i 
regionsavisene slik andre kommuner kanskje har vært flinkere til.”  Han sier de må bli 
flinkere til å markedsføre seg, samtidig som han understreker viktigheten av at ”dette må 
bli positivt og ikke bare syting og klaging,” slik han mener enkelte andre kystkommuner 
har vært eksempel på.  

Disse informantene tar opp en viktig del av identitetsartikulasjonen til Lebesby 
kommune. De peker på at kommunen ikke får tilstrekkelig plass i media til å posisjonere 
seg og kommunisere hva den ”er.” Et eksempel på dette kan man kanskje se i en artikkel 
som ble publisert i Finnmarken i forbindelse med en meningsmåling gjort for å kartlegge 
ulike finnmarksordførernes popularitet. Artikkelen fokuserer på Sør-Varangers ordfører 
Linda B. Randal, som får gode skussmål hos 45 prosent av befolkningen i sin kommune. 
At Lebesbyordfører Harald Larssen er i en egen klasse i forhold til andre ordførere i 
fylket, med gode karakterer fra nesten 90 prosent av de spurte i sin kommune, blir bare 
helt kort nevnt i denne saken (Holand, 2009). Dette er et eksempel på hvordan media kan 
være med på å undergrave den positive stedsartikulasjonen som Lebesby-aktører forsøker 
å fremme ved rett og slett å fokusere på andre ting i stedet.  

Selv om det kan være en utfordring å vise til det som ”ikke er” eller det som mangler i 
diskursen, så er det viktig å være klar over at også det å bli utelatt er med på å forme et 
steds identitet. Mer oppmerksomhet rundt det positive som skjer i Lebesby kommune 
ville gitt mulighet for et sterkere og mer positivt offisielt bilde av kommunens identitet.  

 

6.4 Makt, myndighet og marginalisering 

Lebesby kommune har gjentatte ganger kjørt en bred prosess for å få innspill på nærings- 
og samfunnsplanen gjennom folkemøter og møter med andre aktører i kommunen. I 
omstillingsprosjektet ”Lebesby i vekst” understrekes viktigheten av bolyst, og at dette 
”må prioriteres av kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for at vi skal kunne lykkes 
i vårt arbeid med omstilling.” Flere av informantene understreker at innbyggerne i 
Lebesby kommune ofte er svært engasjerte. En kvinne på rundt 40 år sier for eksempel, 
”Folkemøter fungerer hos oss. Folk stiller opp!” Et ungdomsprosjekt som kjøres i 
Lebesby (og Gamvik) blir også sett på som et tiltak for å involvere befolkningen for å 
gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.  
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Lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen 

De fleste informantene sier at politikere og kommuneadminstrasjonen kan påvirke 
utviklingen i Lebesby kommune. En kvinne i midten av 50 årene sier for eksempel at ”de 
som bør bruke sin innflytelse er politikerne.” I tillegg sier hun at ”de som skal sette ut i 
livet det som politikerne bestemmer også har innflytelse.” En kvinne på rundt 25 år sier at 
hun håper politikerne påvirker utviklingen i Lebesby fordi de både henter impulser fra 
andre steder og tar imot tilbakemeldinger fra folk som bor i Lebesby kommune. En mann 
på rundt 50 sier kommuneadministrasjonen er en viktig aktør for utvikling. Han mener 
også selv at han har mulighet til å påvirke utviklingen i Lebesby kommune gjennom sin 
deltakelse i lokalpolitikken og gjennom å ta del i næringsutviklingen. Han sier at han har 
forsøkt å bruke dette aktivt.  

Nasjonalt og regionalt nivå 

I tillegg er det en av informantene som løfter blikket enda mer når han snakker om makt 
og innflytelse. En mann på rundt 50 år sier at ”rammene for næringsutvikling som legges 
på departementsnivå” er spesielt viktige for utviklingen i Lebesby kommune. Deretter 
sier han også at ”fylkesmannen har en viktig rolle i det som skjer med utviklingen av 
Kjøllefjord.” Dette er også noe han mener har stor betydning for hvordan Lebesby 
kommune vil utvikle seg framover.  

Barn og unge 

Flere av informantene er bekymret for at ungdom kanskje er en gruppe som faller utenfor 
når det gjelder å påvirke utviklingen i Lebesby kommune. En kvinne på rundt 40 år sier 
for eksempel at det å bo i Lebesby er ”veldig flott for småbarnsfamilier, det er masse 
tilbud (til barn opp til 13/14 år) og en flott plass.” Det har vært dårlig med lekeplasser for 
barna, men dette sier hun har blitt litt bedre. Hun føyer til at det også er mange tilbud til 
voksne, som idrettstilbud ”i søkk og kav.” Også de eldre har det bra, mener hun, og 
forteller at flere eldre flytter tilbake til Lebesby kommune som pensjonister, selv om de 
har bodd en annen plass i flere år. ”Det er imidlertid et dårlig tilbud til ungdom mellom 
15 og 25 år, og denne gruppen faller litt utenfor,” i følge denne informanten. Det er for 
eksempel ikke en videregående skole i kommunen og dette karakteriserer hun som en 
hemsko. Hun sier kommunen faktisk mangler ungdom og unge voksne (opp til rundt 35 
år) og sier at antallet barn går ned når de unge flytter. Dette går igjen ut over slike ting 
som barnehagetilbud, og man kan fort befinne seg inne i en ond sirkel.  

Også en kvinne i midten av 50 årene trekker fram ungdom som en gruppe som faller litt 
utenfor når det gjelder å påvirke framtiden i Lebesby kommune. ”Det er vanskelig å få 
dem med og det er viktig at de har arenaer som de kan delta på hvor de kan føle at de 
bidrar,” understreker hun.  Også en mann på rundt 50 år sier kommunen er ”mindre bra 
for ungdom.” Han sier det er en utfordring for kommunen at befolkningen ”forgubbes” og 
at ungdommen trekkes vekk. Mannen understreker betydningen av å prioritere ungdom 
og barn. ”Innsatsen for framtia ligger på barna,” mener han. ”Derfor er skole veldig 
viktig.” Han understreker også betydningen av et 3-årig videregående skole tilbud. ”Hvis 
ikke folk har hatt en positiv opplevelse når de vokste opp så flytter de nok heller ikke 
tilbake,” sier han. ”Det er svært viktig at de har et positivt forhold til hjemplassen sin og 
at de er stolte av å være derfra,” forklarer han.  
 
Ressurssvake grupper 

Et par av informantene er også bekymret for at det finnes andre grupper som systematisk 
faller litt utenfor når det gjelder å påvirke utviklingen i Lebesby kommune. En kvinne på 
rundt 40 år sier for eksempel at grupper faller utenfor hvis de ikke greier å tale sin egen 
sak. Dette kan for eksempel være psykisk utviklingshemmede, psykisk syke, eller 
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rusavhengige innbyggere. Kvinnen på rundt 25 år sier også at enkelte har mindre 
mulighet til å påvirke, ”og det er spesielt de som er litt ressurssvake.” Hun synes 
imidlertid det er vanskelig å vite hvordan en kan trekke slike grupper med i 
utviklingsprosesser.  

Innbyggernes ansvar? 

Flere av informantene fra Lebesby kommune er opptatt av at folk som bor i kommunen 
har en stor mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen. En mann på rundt 50 år sier 
”de aller fleste har mulighet til å påvirke utviklingen hvis de vil.” Han støttes av kvinnen 
på rundt 25 år. Mannen på rundt 50 år sier det er ”viktig at folk ser sin egen rolle i 
framtidsutviklingen.” Han forklarer at, ”Hvis ikke folk bruker private tjenester i 
lokalmiljøet så er det større sannsynlighet for at de forsvinner.” Han mener man må innse 
at man selv påvirker tjenestetilbudet.  

Også en kvinne i midten av 50 årene er opptatt av at folk kan påvirke utviklingen i 
kommunen. Hun sier at ”de som bor i kommunen må også se sin rolle oppi dette, og de 
må velge inn de politikerne som jobber med det de synes er viktig og støtte opp og stille 
opp når noen jobber med det.” Hun mener selv at hun også har mulighet til å påvirke 
utviklingen, og noen ganger er påvirkningen kanskje ubevisst, forklarer hun. Et eksempel 
hun nevner er at hun svært sjeldent bruker kinotilbudet, og sier at da kan faktisk hun være 
med på å sørge for at dette blir etter hvert blir svekket eller lagt ned.  
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7 Nordreisa kommune 

Arealmessig er Nordreisa den største kommunen i Troms, med sine 3435km2. Ved 
inngangen til 2008 bodde det 4 665 mennesker i Nordreisa kommune, i følge Statistisk 
sentralbyrå. Dette er en nedgang på 34 stykker fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak 
utflytting. Nordreisa er en kommune med høy nyinnflytting, men også med noe høyere 
fraflytting enn kommuner flest (Sørlie og Langset, 2008). Til tross for disse tallene har 
kommunen på sikt hatt en relativt stabil befolkningsutvikling, som ikke har vært preget av 
voldsom nedgang i befolkningstallene. 

I følge Nordreisa kommunes nettsted så er Nordreisa et historisk møtested for samisk, 
kvensk og norsk kultur og det finske språket lever enda i en del av den eldre befolkningen 
i kommunen.  

Figur 7.1 Nordreisa kommune 
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Kommunesenteret i Nordreisa er Storslett. 
Over 60 prosent av kommunens innbyggere er 
bosatt i Storslett og Sørkjosen, som ligger 5 
kilometer sør for Storslett. Nordreisa har status 
som nasjonalparkkommune og Storslett som 
nasjonalparklandsby. Næringslivet i 
kommunen omfatter reiseliv, tjenesteyting og 
service, landbruk og oppdrett av laks. Laksen 
er også motivet for Nordreisas kommunevåpen 
(se Figur 7.2).   

Nordreisa kommune startet i 2003 opp et 
stedsutviklingsprosjekt for å øke trivselen for 
innbyggere og besøkende og fremheve de 
positive kvalitetene ved sentrumsområdene. 
Prosjektet har resultert i et strategi- og handlingsprogram, samt utredninger av 
tiltaksområdene Storslett indre sentrum, Elveparken indre og havneområdet i Sørkjosen 
(se Figur 7.3). 

Over 30 tiltak er planlagt på bakgrunn av arbeidet. På kommunens nettsted kan en finne 
bilder av gjennomførte og planlagte tiltak (se Figur 7.4). 

Figur 7.3 Eksempel på tiltak og planer som følge av stedsutviklingprosjektet  
                    i Nordreisa kommune 

     
Foto og illustrasjon: Nordreisa kommune 

 
I dette kapittelet tar vi en sosiokulturell tilnærming til Nordreisa. Vi har sett på ulike 
tekster (spesielt kommunens nettsted, Nord-Troms Regionråds strategier 2006-2016 samt 
relevante avisartikler), gjort observasjoner på stedet og intervjuet fem informanter som i 
dag bor i Nordreisa, to kvinner og tre menn.  Fire av disse jobber i kommunen (blant 
annet i omsorgssektoren) og en i privat næringsliv. Alle eier sine boliger. To av 
informantene er fra Nordreisa og de tre andre er tilflyttere, som har bodd i kommunen i 
over åtte år. Flere av informantene sier de er stolte av å bo i/være fra Nordreisa, men et 
par av informantene sier de ikke er stolte, eller mener Nordreisa ikke betyr veldig mye for 
deres egen identitet.  

7.1 Natur, tettsteder og befolkning 

I vår analyse av Nordreisa ser vi at de offisielle og sivile bildene som tegnes av 
kommunen til en viss grad forsterker hverandre. Dette ser vi spesielt når det gjelder natur. 

Figur 7.2 Nordreisas 
kommunevåpen 
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I tillegg er det interessant å ta for seg tettsteds- og befolkningsdimensjonene av offisielle 
og sivile stedsidentitetsartikulasjoner; her er det litt mer variasjon når det gjelder de 
offisielle og sivile bildene som tegnes. Også kvenkulturen er en viktig del av 
identitetsartikulasjonen, men det er en del spenninger knyttet til denne, så den tar vi for 
oss senere i kapittelet.  

7.1.1 (Reisa)naturen  

Naturen er sentral i både de offisielle og sivile identitetsartikulasjonene knyttet til 
Nordreisa kommune. På Nordreisa kommunes nettsted er for eksempel beliggenhet og 
natur svært sentralt når ordføreren ønsker ”Velkommen til Nordreisa!” Her blir Nordreisa 
beskrevet som ”både kyst og innlandskommune, med Lyngenfjorden, Kvænangen og 
felles grense med Skjervøy ut mot storhavet, og til felles grense med Kautokeino 
kommune og Finland på innlandet.” 

Det er i hovedsak naturen i Reisadalen som trekkes fram på kommunens nettsider. 
Ordføreren sier at ”Det burde i seg selv borge for en storslått naturopplevelse å besøke 
vår kommune,” og trekker da fram både Reisadalen, Reisa nasjonalpark, Reisaelva og 
Mollisfossen. Naturen ved kysten fremheves lite på kommunens nettsted.  

Et lengre velkomstdokument på nettstedet til 
Nordreisa kommune inneholder ytterligere 
mer informasjon om naturen i Nordreisa, og 
her legges det i stor grad vekt på måter man 
kan komme seg ut i naturen - ski- og 
snøskuterløyper, samt natur- og kulturstier 
trekkes fram. Kommunens nettsted 
presenterer også informasjon om Nordreisa 
som nasjonalparkkommune (samt Storslett 
som nasjonalparklandsby).  

Kommunens stedsutviklingsprosjekt, som ble 
påbegynt våren 2003, forsterker også til en 
viss grad bildet av natur som sentralt i den 
offisielle identitetsartikulasjon, spesielt 
gjennom fokuset på utviklingen av 
Elveparken (se Figur 7.5 og 7.6). I rapporten 
som markerer avslutningen på fase 2 av 
stedsutviklingsprosjektet kan man for 
eksempel lese at, ”I forbindelse med 
utviklingen av Halti nasjonalpark- og 
kvenkultursenter, skal elveløpet til Reisaelva 
forbi sentrum utvikles til en ’elvepark.’ Elva skal synliggjøres og oppleves bedre.” Videre 
står det at siden ”Reisavassdraget er et vernet vassdrag, og har sitt utspring i Reisa 
nasjonalpark,” vil uttrykket for denne parken være basert på ”et naturpreg og bevaring av 
stedegne vegetasjonstyper.” 

Våre observasjoner i Nordreisa forsterker også naturen som en sentral del av denne 
kommunens identitet. For besøkende er naturattraksjonene godt skiltet og 
turistinformasjonen og nasjonalparksenteret (som ligger lett synlig og tilgjengelig til i 
Haltibygget rett ved E6) gir god informasjon om tilbudene og har gode kart tilgjengelig 
for dem som vil bli bedre kjent med Nordreisanaturen.  

Figur 7.4 Detalj fra 
stedsutviklingsprosjektet 

       
           Foto: Vigdis Nygaard 
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Naturen er også fremhevet i strategidokumentet for Nord-Troms regionråd. I en 
presentasjon av Nord-Troms er en ”storslått og verdifull natur” satt som første punkt på 
en list over positive kjennetegn for regionen.  

Også for informantene er natur sentralt når de beskriver Nordreisa og de fleste av 
informantene forteller også at de liker å bruke naturen på fritiden. En kvinne på 44 år 
beskriver for eksempel Nordreisa som ”en langstrakt kommune, med flotte fjell og gode 
fiskemuligheter.” En mann i midten av 30 årene sier at ”elva er også sentral, men  
terrenget er det som stikker seg ut, mens en mann på rundt 44 år sier at ”Reisadalen og 
Reisaelva er viktige identitetsmerker for kommunen.” Han mener fokus burde være på 
naturen i profilering av kommunen. Han tror folk utenfra kanskje har et feilaktig bilde av 
at de som bor i Nordreisa bare er i Reisadalen og at det er mye kombinasjon av motor og 
alkohol. Dette er en myte, sier han.  

En kvinne på 43 år, som også trekker fram Reisadalen, sier imidlertid at selv om naturen 
er flott ”så er det er gjort lite for å oppfordre til friluftslivet og bruk av naturen.” For 
eksempel mangler det merking av turstier og det er vanskelig for innflyttere å orientere 
seg, hevder hun. Som vi har nevnt følte vi som besøkende i Nordreisa imidlertid at 
turmulighetene i kommunen ble godt presentert, men det er jo mulig at informanten 
refererer til flere eller andre turområder enn det som turistinformasjonen vektlegger. En 
mann på 36 år sier at ”selv om Nordreisa ikke har så mye å tilby, så er naturen fin om 
sommeren,” han understreker også spesielt Reisaelva og sier at det er fint klima. Han 
mener det burde vært lagt mer til rette for turisme, for eksempel ved at det gikk 
skuterløype helt ned til sentrum.  

Figur 7.5 En del av Elveparken på Storslett 

 

Foto: Vigdis Nygaard 

Natur er også noe som får en del oppmerksomhet i media gjennom fokuset på 
nasjonalparken. Kommunens nettsted har også en lett tilgjengelig lenke til 
nasjonalparkens nettsider. I media ser vi imidlertid også at det etterlyses flere 
reiselivsaktører som kan hjelpe turister som vil til Reisadalen og Reisa nasjonalpark 
(Enoksen, 2008).  
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7.1.2 Tettstedene 

Når det gjelder den offisielle artikulasjonen av Nordreisas identitet så er den i stor grad 
også tuftet på at å være et hovedsenter i Nord-Troms. Velkomstdokumentet på 
kommunens nettsted sier at ”Nordreisa er et hovedsenter for service i Nord-Troms.” 
Storslett presenteres som spesielt godt utbygd: ”I kommunesenteret Storslett presenterer 
det moderne Nordreisa seg med et rikt utvalg av butikker, kafeer, hotell og et godt utbygd 
offentlig servicenett,” i følge kommunen.   

Kommunen fokuserer også på sine nettsider på Nordreisa som et trafikknutepunkt med 
god kommunikasjon og infrastruktur. En presentasjon av kommunens tilbud med 
småflyplass, buss, bredbånddekning og beliggenhet i forhold til Tromsø og Alta brukes 
for å understøtte dette bildet.  

Også for informantene er slike kvaliteter ved tettstedene viktige for deres bilder av hva 
Nordreisa er.  En mann på 36 år sier for eksempel han er fornøyd med handelsstand og 
butikker og han mener at handelsstanden har vært viktig for utviklingen i Nordreisa, 
”spesielt butikkene og vinmonopolet. Her har vi det meste!” En mann på rundt 44 år 
beskriver Nordreisa som en stor kommune med få folk, men sier at ”kommunen er godt 
utbygd til å ligge så langt nord.” Han understreker kommunens gode tjenestetilbud, og 
sier det er korte avstander og lett å komme seg rundt. ”En er i Oslo på 3-4 timer,” 
forklarer han. En mann på rundt 35 år støtter dette. ”Det er behagelig å bo i Nordreisa,” 
sier han.” Vi har et kompakt kommunesenter og jeg kan sykle alle steder.” En mann på 
rundt 36 år mener ”Nordreisas styrke er at det ligger sentralt til mellom Alta og Tromsø, 
og at det er gode kommunikasjonsmuligheter med tre bussavganger og 2 flyavganger 
daglig til Tromsø.” 

Sonjatun og Nordreisa videregående skole 

Flere av informantene beskriver institusjoner som Sonjatun helsesenter og Nordreisa 
videregående skole som essensielle deler av Nordreisa kommune. I deres beskrivelser av 
betydningen av disse institusjonene ser vi imidlertid også et eksempel på hvordan 
materielle strukturer er med på å fremheve enkelte grupper mens andre blir stilt på siden. 

En mann på rundt 35 år forteller for eksempel at det er et pluss er at helse og omsorg er 
godt utbygd i kommunen. ”Den eldre generasjonen er prioritert i Nordreisa gjennom en 
langsiktig politikk og prioriteringer,” forklarer han. ”Sonjatun har vært viktig for å få 
tilflyttere,” sier mannen på rundt 35 år og skaper dermed et bilde av institusjonene som en 
ressurs ut over det behandlingstilbudet den gir. Han støttes av en kvinne på rundt 43 år 
som synes kommunen har vært flinke til å utvikle tilbudet på Sonjatun og understreker 
betydningen av slike institusjonene når det gjelder å trekke til seg fagfolk.  

Noen av informantene er imidlertid også litt bekymret for om fokuset på de eldre er for 
tungt, og at dette går på bekostning av for eksempel barn og unge. En kvinne på rundt 43 
år sier for eksempel at ”det har vært for mye fokus på enerom og sykehjem kontra skole.” 
Hun er redd dette kan slå tilbake. ”Det er lett for unge å tenke at hvorfor skal vi flytte 
tilbake da?” Det er fint at de eldre har det bra i Nordreisa, men barn burde vært mer i 
fokus, mener kvinnen. En mann i midten av 30-årene støtter kvinnens syn på at barn ikke 
er nok i fokus. ”Skolen har få ressurser og er dårlig organisert,” sier han, mens en kvinne 
i midten av 40 årene sier Nordreisa er ”fint for barnefamilier,” men at ”det er lite [tilbud 
til] ungdom.” 
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Figur 7.6 Sonjatun 

   
Begge foto: Vigdis Nygaard 

En annen institusjon som informantene trekker fram er den videregående skolen i 
Nordreisa. En kvinne i midten av 40 årene beskriver den videregående skolen som ”et 
trekkplaster i Nordreisa” og mannen i midten av 30-årene sier at etableringen av den 
videregående skolen har hatt stor betydning for utviklingen i Nordreisa. En kvinne på 
rundt 43 år beskriver den videregående skolen som ”veldig viktig! Hvis den ryker så 
ryker det meste,” mener hun.   

Flere av informantene mener idrettsmiljøet i kommunen er veldig godt. En mann på 35 år 
sier for eksempel ”idrettslivet står svært sterkt i Nordreisa,” og han trekker fram skilinja 
på den videregående skolen som viktig her. En kvinne i midten av 40 årene sier også at 
”en styrke ved Nordreisa er idretten, og her er det mye bra.” Det gode idrettsmiljøet blir 
sett på som noe som øker kvaliteten på Nordreisa som bosted. Nordreisa ”har mye å gi, 
spesielt til friluftsinterinteresserte småbarnsforeldre som har barn som går på ski,” sier en 
mann på rundt 44 år.  

Figur 7.7 Nordreisa videregående skole 

 

Foto: Vigdis Nygaard 

Selv om mange trekker fram mye positivt er det også en del som fokuserer på mindre bra 
aspekter ved tettstedene i Nordreisa.  

Voksesmerter? 

Mannen på rundt 44 år sier at det har vært mangelfull planlegging av bebyggelsen og det 
er mye avstand mellom husene og tettstedene. Det bærer preg av at ”man har villet få ting 
til å skje,” og ikke at det skulle se så fint ut. Han støttes av en annen informant på 44 år 
som sier at ”arealbruken i sentrum er lite gjennomtenkt.” Han forklarer at ”Nordreisas 
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tettsteder er styggpene, de har litt voksesmerter.” Det fortettes og forbygges, men han 
mener dette skjer på en usammenhengende måte.  

Figur 7.8 Eksempler på campingplass og nedslitt fasade i Nordreisa  

      
Begge foto: Vigdis Nygaard 

Vi ser også gjennom våre observasjoner i Nordreisa, at det finnes en del bygg som virker 
nedslitt (se Figur 7.9), samtidig som det også settes opp en del nybygg. I 
kommunesenteret Storslett er man for eksempel i ferd med å bygge boligkomplekset 
Elveland boligpark (se Figur 7.10). 

Bygget ligger rett ved E6 og Reisaelva, og bidrar til å endre ”bybildet,” både gjennom at 
det er med på å fortette sentrum, gjennom at det er et nytt bygg som sender signaler om 
vekst positive endringer, samt gjennom at det representerer en annen boligform enn det 
som tilbys gjennom eneboliger spredt ut over et stort område.  

Også en kvinne på rundt 43 år 
sier at Nordreisa preges av 
mindre vakre, og lite 
gjennomtenkte [tett]steder, 
mens en mann på 36 år synes 
”det kunne vært pyntet og 
oppfrisket litt rundt omkring i 
kommunen.” Han tror 
forskjønningen av enkelte steder 
i Nordreisa har hatt mye 
betydning for hvordan 
Nordreisa oppfattes av folk 
utenfra, men understreker at det 
fortsatt gjenstår en del. Han 
mener markedsføring er mindre 
viktig enn det man faktisk gjør 
og har.   

Et eksempel er ordentlige 
campingplasser, som han mener 
Nordreisa mangler (se Figur 
7.9). I tillegg er det et problem at det er dårlig veistandard, sier han.  

Figur 7.9 Elveland boligpark 

Foto: Vigdis Nygaard 
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7.1.3 Folket 

I sine beskrivelser av Nordreisa er det mange av informantene som snakker om 
befolkningen i kommunen. Flere av informantene uttrykker bekymring over at folk som 
bor i Nordreisa ikke er mer engasjert. En mann på 35 år sier for eksempel at ”et minus 
med Nordreisa er folks mentalitet. Det er en stille og forsagt mentalitet.” Han forklarer at 
det ”er en trøtthet i befolkningen og at folk er lei av at ’det ikke skjer noe.’ Det mangler 
litt engajsement og folk sliter med å finne sin plass.” I lys av dette sier han at det er 
vanskelig å få nok folk i det frivillige: ”Frivillighetssektoren dør snart!” En mann på 
rundt 44 år sier folk er ”latere.” Foreldre ”deltar for eksempel mindre i barn sine 
aktiviteter, ” forteller han, ”de vil gjerne bare ’bringe og hente’ barna.”  

For flere er tilflytting et tema. Flere trekker fram at det er mange tilflyttere i kommunen 
og det er ikke alltid klart om de ser dette som en fordel eller ulempe. En mann på 44 år er 
imidlertid svært tydelig på dette. Han sier, ”En styrke med Nordreisa er et det er en 
sammensatt befolkning. Kommunen er rimelig stor grunnet tilflytting, noe som også gir 
stedet mange impulser.” 

En hovedutfordring for Nordreisa er ikke nødvendigvis å få flere folk til å flytte til 
kommunen, sier en mann på rundt 35 år, men det vil være viktig å få en endret 
alderssammensetning, forklarer han. I dag har kommunen et relativt lavt antall yngre og i 
aldersgruppen 20-40 år. ”Det dreier seg på en måte om en praktisk utfordring, en er nødt 
til å ha nok folk i yrkesaktiv alder som kan jobbe,” mener han.  

Også i offisielle bilder av Nordreisa har utfordringer knyttet til flyttemønstre og 
befolkningsstruktur blitt inkludert, og Nordreisa kommune har sågar tatt initiativ til å få 
utført en utsikts- og flytteanalse. Rapporten Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms 
peker på noen av de samme tendensene som informanten ovenfor peker på angående 
alderssammensetning. Når det gjelder mulig manglende engasjement blant innbyggerne, 
er det imidlertid lite å spore om dette i kommunens planer eller dokument.  

Et siste poeng som er verd å trekke fram i tilknytning til befolkningstematikken er 
Nordreisas forhold til folk ”utenfor” kommunen. For Nordreisa kommune utgjør 
samarbeid med andre kommuner i Nord-Troms en vesentlig del av den 
identitetsartikulasjonen som fremmes. I forordet til Nord-Troms Regionråds strategier 
2007-2016 heter det  

Vi vil skape et felles fremtidsbilde av Nord-Troms som en attraktiv region  
som består av initiativrike mennesker som ser muligheter der de finnes.  
Vi må se og være stolte av alt vi får til. Vi må oppdage vår egen attraktivitet  
og være gode Nord-Troms-ambassadører. Vi må ønske å få til noe i lag, og 
samarbeide på tvers av miljøer og geografi for å realisere drømmer og gode 
ideer, slik at Nord-Troms blir en robust region med gode fremtidsutsikter. (s. 2) 

Kommunens nettsider har også lett synlige lenker til alle Nord-Troms kommuner, samt en 
rekke ”Nord-Troms portaler.”  

Selv om informantene ikke snakker mye om Nordreisas forhold til andre kommuner, så er 
det flere som kommenterer hvordan Nordreisa oppfattes av andre. De fleste av 
informantene tror at Nordreisa stort sett blir likt av de som kommer utenfra. En kvinne i 
midten av 40 årene sier for eksempel at hun tror ”folk utenfra oppfatter Nordreisa på en 
positiv måte.” En mann på rundt 35 år føyer imidlertid til at han også tror Nordreisa blir 
oppfattet som litt ”harry.”  
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En kvinne på rundt 43 er imidlertid litt mer kritisk. Hun tror ikke Nordreisa ”sees på med 
veldig blide øyne av andre steder i Nord-Troms,” selv om hun mener dette har endret seg 
til det bedre de siste årene. Hun forteller at for rundt 15 år siden var Nordreisa kjent for 
sin høye sigarføring og at de ”grabbet til seg” og slik fikk mange arbeidsplasser til 
kommunen. Selv om Nordreisa er et regionsenter er hun glad for at regionrådet fungerer 
slik at det ikke er så mye konflikt lengre.  

7.2 Næringsutvikling og framtidsvisjoner 

For Nordreisa kommune er næringsutvikling og framtidsvisjoner noe som i stor grad 
henger sammen med forholdet til andre aktører i Nord-Troms. I forordet på Nord-Troms 
regionråds strategidokument kan man lese at 

Nord-Norge preges av oppgangstider, omstilling og nyskapning i bedriftene og 
konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, og blir presentert som fremtidens region. 
Regjeringens nordområdesatsing har satt fokus på landsdelens store potensial 
innen marine ressurser, energi, mineraler, utmarksressurser, reiseliv og natur- og 
kulturopplevelser. (s. 2) 

Når det gjelder konkrete fokusområder, så fremhever regionrådet blant annet naturbasert 
reiseliv, landbruk, fiskeri og havbruk, og nye energiformer (bioenergi).  
På kommunens eget nettsted kan man finne informasjon om ”Næringslivet i Nordreisa,” 
og her vektlegges i hovedsak handel og service, landbruk og oppdrett av laks, samt 
opplevelsesturisme.  

Informantene snakker relativt lite om næringsliv og framtidsutsikter relatert til dette, men 
et par stykker trekker imidlertid fram potensialet i reiselivsnæringen. En mann på 44 år 
sier for eksempel at han tror det vil være vekst i reiselivsnæringen.  

Andre uttrykker en generell optimisme og flere tror på vekst i befolkningen. En mann på 
44 år tror at tettstedene vil fortettes ytterligere framover og sier at kanskje vil kommunen 
slås sammen med andre kommuner og bli større på den måten. En kvinne sier det i 
framtiden er snakk om en enten-eller situasjon. ”Nordreisa vil enten bli et senter eller en 
utkant.” 

7.3 Debatt: Kvenkulturen i Nordreisa 

Kvenkulturen er svært sentral i identiteten som artikuleres av Nordreisa kommune. Her 
finner vi imidlertid noen interessante spenninger når vi ser på informantenes bilder av 
kvenkulturens betydning for Nordreisas identitet.  

Som tidligere nevnt er kvenkulturen svært sentral i den offisielle identiteten som 
artikuleres knyttet til Nordreisa kommune. Kommunen har kjørt flere prosjekt med fokus 
på kvensk kultur, har gitt ut boken Kvenske personnavn (Imerslund, 2008) og i to år 
arrangert kvenfestivalen Baaskifestivalen. Kommunens nettsted presenterer også 
informasjon om kvensk kultur og det finnes en rekke lenker som leder til andre nettsteder 
med enda mer informasjon om kvensk kultur.  

Observasjoner i Nordreisa viser at kommunen gjennom fysisk stedsutviking artikulerer 
det kvenske som sentralt. Haltibygget står lett synlig, plassert ved Reisaelva i 
kommunesenteret Storslett (se Figur 7.11). Bygget har fått navn fra et grensefjell mellom 
Norge og Finland og ”den finske stavemåten er valgt ut fra den kvenske tilhørigheten,” 
forklarer kommunen på sitt nettsted.   
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Figur 7.10 Haltibygget på Storslett 

 

Foto: Vigdis Nygaard 

Haltibygget inneholder bibliotek, Halti nasjonalparksenter, turistinformasjon og Halti 
næringshage. Andre byggetrinn er under planlegging og dette skal inneholde Halti 
kvenkultur- og nasjonalparksenter med natur- og kulturutstilling, kultursal, Nord-Troms 
Museum, Statskog/Fjelltjenesten/SNO og lolale kulturbaserte aktivitetsbedrifter, sier 
kommunen på sitt nettsted. Haltibygget er en viktig markør fro den kvenske kulturen.  

Kvenkulturen presenteres også av kommunen som noe som gjør Nordreisa viktig utenfor 
kommunegrensene. En realisering av et fullt utbygd Halti blir i Framtid i Nord i juni 
2007 presentert som et ”stort og viktig løft for Nordreisa kommune og hele Nord-
Tromsregionen.” I følge ordfører i Nordreisa, John Karlsen, er dette ”en bevisst og 
fremtidsrettet satsing på en utvikling der identitet, tilhørighet og fremtidstro er forankret i 
vår egenartede natur og kultur.” 

I Nordlys i september 2008 kan man under overskriften ”Nord-Troms slår ring om 
kvenkulturen” lese at regionrådet i Nord-Troms foreslår at alle kommunene i Nord-Troms 
sammen med Troms fylkeskommune skal eie Halti kvenkultursenteret. I denne artikkelen 
blir kvenkultursenteret, og med det Nordreisa som vertskommune, presentert som noe 
som har stor betydning, også ut over Nordreisas kommunegrenser.  

Til tross for at den offisielle artikulasjonen av Nordreisas identitet i stor grad synes basert 
på kvenkulturen, så sier mange av informantene at dette med kvenkultur ikke har fått nok 
oppmerksomhet i kommunen.  

En kvinne på rundt 43 år sier for eksempel at ”alt er veldig ’norsk’  i Nordreisa.” En 
mann på rundt 35 år sier at ”kulturen er litt mer usynlig” enn slike ting som idrett i 
Nordreisa. For å synliggjøre kulturen mener han det er viktig med kulturhistorie i skolen.  
Spesielt er ”naturbrukshistorien viktig å synliggjøre,” sier han. Han roser imidlertid 
kommunens jobb med å få fram markører for å synliggjøre kulturen, ”spesielt kvenske 
uttrykk.” Også kvinnen på rundt 43 år mener man bør gjøre noen endringer i skolen [og 
her] fokusere mer på lokalhistorie. ”Det har skjedd mange overgrep mot Nordreisa fra 
nasjonale styresmakter, og man burde fortelle de som vokser opp om det som har skjedd. 
Her kan Nord-Troms museum spille en viktig rolle,” mener kvinnen.  
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Mannen på rundt 35 år mener det kvenske er en ”viktig del av Nordreisa,” men sier 
samtidig at ”man ikke har hatt den type ’oppvåkning’ omkring det kvenske som man har 
sett andre steder, for eksempel i Kåfjord.” En kvinne på 44 år sier at selv om Haltibygget 
har hjulpet til med ”å trekke fram det kvenske litt,” så er det ikke nok. Kvinnen mener at 
kvenkulturen kunne vært brukt mye mer enn det blir i dag. Hun sier for eksempel at 
”lakseelva og Gammetunanlegget burde brukes” mer aktivt i markedsføringen av 
Nordreisa.   

En kvinne på 43 år som sier det i det hele tatt mangler en satsing på kultur i kommunen. 
”Kulturlivet har overlevd på grunn av noen ildsjeler," men tilretteleggingen fra 
kommunen synes hun er for dårlig. ”Her er det et stort forbedringspotensiale!” Også hun 
trekker fram Kåfjord som en kommune som i større grad har fokusert på kultur som noe 
samlende for innbyggerne og som en kommune som har jobbet mer aktivt for å skape en 
felles identitet. Kvinnen sier at Nordreisa har ”en slags svømmende identitet” og ”at dette 
med identitet ikke snakkes om i kommunen.” Dette er et problem, mener hun. Mens 
Kåfjord har greid å få til en felles identitet knyttet til kulturen har man i Nordreisa i følge 
henne en ”angstidentitet.” Hun roser Nordreisa kommune fordi de ønsker å jobbe med 
dette, noe som hun mener hun ”ser hun gjennom at de skal bygge et kvenkultursenter.” 

En kvinne på 44 år sier hun synes det er vanskelig å si om alle innbyggerne i kommunen 
”er med” når det gjelder satsing på dette med kvenkultur. Her refererer hun til lave 
besøkstall på Baaskifestivalen. Hun sier at det tar tid før folk går på arrangement knyttet 
til dette med det kvenske, så derfor er det litt vanskelig å si. ”Det tar tid før folk blir 
vant,” sier hun. 

Dette viser at selv om kommunen på mange måter oppfordrer til ”bruk” av det kvenske så 
er det ikke automatisk slik at innbyggerne i kommunen internaliserer dette. Kommunenes 
offisielle artikulasjon knyttet til dette med kvenkultur er noe informantene ikke føler har 
fått rotfeste i Nordreisa. De virker imidlertid som de gjerne vil at dette skal skje, og de 
ønsker derfor at det skal satses enda mer på kultur i kommunen.  
 
Et samisk tomrom? 

Til slutt vil vi føye til at flere av informantene snakker om at det er viktig med en 
flerkulturell satsing ut over det kvensk-norske. En mann på 44 år sier for eksempel at ”det 
flerkulturelle er også viktig – det vil si det norske, samiske og kvenske” og en kvinne på 
43 år mener det burde fokuseres på ”dette med mangfold og det som kjennetegner 
kulturen i Nordreisa” i markedsføringen. Dette er et interessant poeng, fordi selv om 
Nordreisa kommune på sitt nettsted sier at ”Nordreisa er historisk et møtested for tre 
kulturer, - den samiske, kvenske og norske,” så er det i den offisielle artikulasjonen av 
Nordreisaidentiteten lite fokus på den samiske dimensjonen.  

Flere informanter refererer i intervjuene til det ”arbeidet som har blitt gjort i Kåfjord,” og 
her virker det som om de blant annet er opptatt av den vitaliseringen og synliggjøringen 
av samisk kultur som har funnet sted i Kåfjord. I likhet med nesten alle Nordreisas 
nabokommuner er Kåfjord er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Kåfjord 
synliggjør det samiske gjennom institusjoner som ája samisk senter og arrangement som 
den årlige urfolksfestivalen Riddu-Riđđu.  

Nordreisa er imidlertid ikke en del av forvaltningsområdet for samisk språk. I 
artikulasjonen av Nordreisas offisielle identitet så er det som faktisk gjøres på samisk 
kultur i kommunen ikke fremhevet (slik som at Nordreisa videregående skole er er 
ressursskole i samisk i Troms fylke). Usynligheten knyttet til det samiske er også noe 
som andre har påpekt. I et leserinnlegg i Framtid i Nord i juni 2006 kan man lese Hilde 
Anita Vangen understreke at ”Det er viktig at vi tar vare på det mangfoldet av kultur som 
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vi har i vår kommune. Vi må ufremmedliggjøre det samiske og ta inn over oss at mange 
av våre forfedre faktisk var av samisk opprinnelse.” Til tross for slike enkeltutspill ser vi 
relativt lite debatt i media rundt synliggjøring av det samiske i Nordreisa.  

7.4 Makt, myndighet og marginalisering 

Vi har vært interessert i å se litt nærmere på maktforholdene i Nordreisa kommune, og da 
spesielt hvilke grupper som har stor eller liten innflytelse på utviklingen framover.  

Befolkning og folk flest 

I følge en innkalling til ”temadag-kommuneplanprosess” fra februar 2008 er Nordreisa 
kommune i ferd med å jobbe fram kommuneplanens samfunnsdel. I denne innkallingen 
heter det at etter møtet (som er lagt opp som et verksted og skal gjennomføres slik at 
kommunestyrets representanter skal få anledning til å tenke langsiktig på hva som skal til 
for å utvikle kommunen i en positiv retning ut fra det vi vet i dag) så skal prosessen 
videre ”sikre medvirkning fra andre myndigheter, befolkningen i Nordreisa og andre 
interessenter.”  

Når det gjelder andre prosesser, som for eksempel stedsutviklingsprosjektet, så er det ikke 
like tydelig hvordan befolkningen har blitt involvert. På kommunens nettsted kan man 
lese at man i stedsutviklingsprosjektets fase 2 ” legger stor vekt på samarbeid med 
grunneiere, andre interessenter og fagmyndigheter i utarbeidelse av forslag.” 
Befolkningens bidrag er ikke eksplisitt synliggjort her, men samtidig roser enkelte 
informanter vi har snakket med ”prosessen for stedsutvikling.” En mann i midten av 40 
årene sier at ”prosessen har vært god, og at mye vil komme fram gjennom slike gode 
prosesser.”  

Andre informanter er mindre opptatt av kommunens inkludering av innbyggerne på en 
slik måte, og fokuserer mer på befolkningens initiativ og innflytelse. De peker på at 
innbyggere kan påvirke utviklingen i kommunen som enkeltpersoner eller som gruppe. 
En kvinne på 44 år mener for eksempel selv at hun har innflytelse gjennom å ”bruke det 
tilbudet som er” i kommunen. Hun mener at alle kan påvirke gjennom slike valg. En 
kvinne på 43 år sier at enkeltpersoner har mulighet til å påvirke hva som skjer i 
kommunen. Som et eksempel forteller hun om ”kampen for kulturskolen” der en rekke 
folk gikk på møter, delte ut flygeblader og engasjerte seg sterkt. ”Dette ser ut til å ha 
hjulpet,” sier hun. ”Det er flott når folk ser at det nytter å engasjere seg.”  

En mann i midten av 40 årene sier uformelle utøvere kan gjøre mye gjennom å danne et 
nettverk av folk og en mann på 36 år mener at alle som vil ha påvirkning kan få det. Selv 
har han innflytelse fordi han blir hørt gjennom de nettverkene han har etter å ha bodd i 
Nordreisa hele sitt liv. En mann på rundt 35 år sier at ”de som engasjerer seg har mulighet 
til å påvirke.” I følge han ”er muligheten til å påvirke der, men folk griper den ikke.” 

Lokalpolitikere og kommuneadministrasjon 

De aller fleste informantene mener imidlertid at lokalpolitikere og 
kommuneadministrasjonen har mest innflytelse på utviklingen i Nordreisa kommune. En 
kvinne på 43 år sier for eksempel at ”kommunens politikere og 
kommuneadministrasjonen har størst innflytelse,” mens en mann i midten av 40 årene sier 
at kommunen har en ”sentral rolle gjennom at den er en stor premissleverandør.” Han 
forklarer at ”kommunen har en del formelle virkemidler (som lovverk og planer) og kan 
spille på lag med næringslivet, slik det for eksempel ble gjort i forbindelse med 
stedsutviklingsprosjektet.” Selv føler han at han har mulighet til å påvirke utviklingen i 
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Nordreisa; gjennom å fokusere på enkelte elementer, som natur og kultur, kan han sørge 
for oppmerksomhet rundt disse tingene og kanskje dermed at slike ting prioriteres, 
forklarer han.  

Outsidere  

Informantene sier ikke så mye om grupper med mindre innflytelse, men en mann på rundt 
35 år forteller at ”ungdomsmiljøene i kommunen har relativt lite innflytelse.” Han nevner 
for eksempel at det er mange ungdommer som er interessert i snøskuterkjøring på 
vinteren, men at ”denne gruppen er i liten grad engasjert på en synlig måte i kommunen.” 

En kvinne på 43 år sier at ”ressurssvake mennesker har mindre innflytelse.” En mann i 
midten av 40 årene sier ”det er lett å glemme de som ikke har innflytelse, slik som for 
eksempel de i kultursektoren.” Han mener flere burde ha innflytelse. Han støttes av en 
mann på 44 år. De som har interesse for kultur og musikk faller litt utenfor i Nordreisa, 
sier han. Her er det få sterke stemmer og det er nok kanskje ikke så lett å nå fram. 
Kulturen blir dermed en ”outsider” i kommunen, forteller han.  
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8 Diskusjon og avslutning 

I dette prosjektet har vi fokusert på fire nordnorske kommuner med ulike utfordringer og 
dynamikker knyttet til steds- og næringsutvikling, mangfold og flyttemønstre: 
Deatnu/Tana, Sør-Varanger og Lebesby i Finnmark og Nordreisa i Nord-Troms.  

Vi ønsket å undersøke hvordan et steds identitet og innbyggeres syn på et sted utvikler 
seg i lys av ny næringsutvikling og andre endringer, hvordan boformer påvirker 
artikulasjon av stedsidentitet og bolyst samt hvordan eventuelle pendlingsmønstre 
påvirker stedsidentiteter og følelse av tilhørighet. Vi var også interessert i hvordan 
innbyggere på steder med relativt ugunstig befolknings- og næringsstruktur ser på 
framtidige utfordringer, hvordan de skaper en ny, eller beholder en gammel, 
stedsidentitet, samt hvordan maktforhold spiller inn på steders identitetsartikulasjon og 
innbyggernes bolyst. 

8.1 Visjoner om utvikling  

I prosjektet var vi interessert i hvordan et steds identitet og innbyggeres syn på et sted 
utvikler seg i lys av ny næringsutvikling og andre økonomiske endringer. Gjennom våre 
analyser ser vi at identitetsartikulasjoner i stor grad er basert på bilder av 
næringsutvikling og økonomisk utvikling. Samtidig ser vi at bildene som tegnes er 
forskjellige, og at de i ulik grad synes å være et resultat av kommuners bevisste strategi 
knyttet til å fremme en viss identitetsartikulasjon.  
 
I Sør-Varanger ser vi at visjoner om næringsutvikling er tett sammenfiltret med en 
identitetsartikulasjon tuftet på et bilde av Sør-Varanger som en industrikommune. 
Framtidsvisjoner knyttet til framtidig gruvevirksomhet er kanskje også en hyllest til 
kommunens historie og en revitalisering av noe som aldri helt forsvant.  

Vi ser industriretorikken fremmes fra mange hold, men det behøver ikke bety at 
kommuneledelsen har tatt en bevisst beslutning om at dette er den identiteten som skal 
forsterkes. For eksempel ser vi jo at Sør-Varanger kommunes nettsted ikke selv eksplisitt 
presenterer informasjon om gruveindustriens betydning, selv om den implisitt gir rom for 
industriretorikken gjennom å henvise lesere til andre nettsteder hvor industribildene 
fremheves.  

I Deatnu/Tana ser vi at utvikling av reiselivsnæringen til en viss grad er avhengig av 
identitet tuftet på ”en nærhet til naturen.” Mens næringsutviklingen i Sør-Varanger i liten 
grad fremmer en helt ny identitetsartikulasjon, så vil reiselivsidentiteten i Deatnu/Tana 
kanskje i litt større grad kreve en endringsprosess spesielt når det gjelder forholdet til 
naturressurser.  
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Her har ikke kommuneledelsen tatt styring når det gjelder hva naturen skal gjøre – natur 
fremheves riktignok som en viktig del av hva som er viktig i Deatnu/Tana, men det er 
ikke dermed sagt at det er klart på hvilken måte, og for hvilke grupper, naturen skal være 
viktig.  

Visjoner om næringsutvikling henger ofte sammen med prioritering, strategiske satsinger 
og kanskje endring. I både Nordreisa og Lebesby virker det som om man har 
jobbet/jobber relativt strategisk med identitetsartikulasjon.  

I Nordreisa virker det som om det ligger store forventinger knyttet til en ”ny” 
stedsidentitet hvor kvensk kultur er sentral. Kommunen har for eksempel forsøkt å 
synliggjøre den kvenske kulturen i gjennom materielle strukturer, medietekster og 
kulturelle arrangement. Informantene vi snakket med er utålmodige og vil at 
befolkningen i Nordreisa skal internalisere den kvenske kulturen i den identiteten som 
kommunen artikulerer. Men Nordreisas re-artikuleringsprosjekt er på mange måter bare i 
startgropen.  

Forhåpentligvis kan det være inspirerende for Nordreisa å se at andre kommuner, som 
Lebesby, har gode erfaringer med de holdningsendringene som har kommet i etterkant av 
deres stedsutviklingsprosjekt hvor folk er mer stolte av kystkulturen og har fått ”øynene 
opp for de kvalitetene de sjøl har, og blitt interessert i å verne om de.” Lebesby kommune 
har også brukt interne kanaler, som informasjonsmagasinet På Norsktoppen, til å fremme 
og forsterke positive bilder og historier som del av en identitetsartikulasjon. Uansett om 
dette er en bevisst strategi fra kommunens side eller ikke, så kan det tyde på at 
kommuneledelsen har maktet å forankre dette artikulasjonsprosjektet relativt bredt i 
befolkningen. 

8.2 Nye boformer og identitet 

Et annet spørsmål som opptok oss var hvordan nye boformer (som for eksempel 
fortetning i sentrum, nye boligfelt, ekspansjon i handels/næringsbygg og nye kulturelle 
bygningsmasser) er med på å forme steders identitet og innbyggernes bolyst.  
I lys av vår tilnærming til identitet og sted så er det imidlertid vanskelig å se på nye 
boformer som noe som former stedsidentitet og bolyst. Det er kanskje mer riktig å snakke 
om en sammenheng; nye boformer utfordrer identitetsartikulasjoner tuftet på gamle 
boformer, samtidig som nye identitetsartikulasjoner kanskje presser fram nye boformer. 
 
Et eksempel som er spesielt interessant for å se på sammenhengen mellom nye boformer 
og stedsidentitet er utviklingene som skjer i Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger er en 
kommune hvor næringslivet er i vekst og hvor man har stor etterspørsel etter boliger. I 
tillegg er dette en kommune hvor den allerede relativt kompakte sentrumsstrukturen i 
kommunesenteret Kirkenes er noe som mange innbyggere er stolte over og føler gjør Sør-
Varanger spesiell. Videre fortetting er sett på som noe som gjør Kirkenes enda mer urban. 
Vi ser at ”gamle” boformer (store tomter hvor beboere har plass til to biler, skuter, og 
ATV) er passé, og at en for å gjøre seg mer attraktiv for unge tilflyttere vil ha 
sentrumsleiligheter i stedet. At disse nye måtene å bo på gjør seg gjeldene blir en måte 
som kommunens eventyrlige vekst materialiseres på. Her krever den ”nye” 
identitetsartikulasjonen (basert på ideen om et urbant kommunesenter og en kommune 
med stor vekst og tilflytting av arbeidere fra hele verden) at nye boligløsninger utvikles. 
 
Nye boformer, som nye boligfelt, kan også være noe som utfordrer stedsidentiteten slik 
den er i dag. I Deatnu/Tana er bygdene sterke, og informantene som er for et sterkt 
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kommunesenter ønsker i stor grad fortsatt å kunne bo i bygdene. Det er en annen boform 
som fremmes her enn den vi ser i Sør-Varanger. Tiltak for å fremme fortetting i 
kommunesenteret i Deatnu/Tana (kan for eksempel være at det er lettere å få tak i tomter i 
Tana bru enn i enkelte bygder) er noe som utfordrer en stedsidentitet tuftet på tilhørighet 
til en bygd, og mange vil da kanskje motsette seg denne boformen.  

Det er viktig å se boformer i lys av historisk, sosial og kulturell kontekst. Betydningen av 
gjenreisingsbebyggelse, og muligheten for å fremme stolthet knyttet til en slik 
bebyggelse, vil for eksempel være avhengig av stedets historie. Vi vet for eksempel at 
med gjenreisingen, og den generelle fornyelsen som fant sted i stort omfang på 1950-
tallet også utenfor nedbrente områder, fikk mange samebygder nye hus etter standard 
tegninger. Sjølie (2003) har påpekt at denne prosessen mange slike steder var smertefull 
for folk, som opplevde at de ”ikke ble respektert av myndighetene” (s. 15). Det positive 
bildet ett sted fremmer knyttet til sin gjenreisingsbebyggelse (som i Kjøllefjord, for 
eksempel) vil kanskje ikke være like naturlig et annet sted.  

8.3 Flytting og stedsidentiteter  

I tillegg til boformers innflytelse, var vi også interessert i hvordan eventuelle 
pendlingsmønstre mellom kommuner (som at kommuner nær vekstsentra opplever 
tilflytting på grunn av gunstig beliggenhet og prisgunstige boliger) påvirker 
stedsidentiteter og innbyggernes følelse av tilhørighet.  

Blant våre case-kommuner var pendlertematikken spesielt relevant for Sør-Varanger, 
hvor det er stor sannsynlighet for at industrien i kommunen vil måtte basere seg på denne 
typen arbeidskraft (i alle fall en stund framover). Pendlersamfunnet sees på som mindre 
ønskelig enn et samfunn der arbeiderne også bor i Sør-Varanger kommune sammen med 
sine familier. Det at noen kommer med sin familie blir indirekte sett på som noe som gjør 
at de vil gli mer inn i samfunnet. Uten familie på stedet er noen redd arbeiderne vil 
svekke de sosiale båndene i samfunnet.  

Et annet samfunn som er interessant når det gjelder spørsmål knyttet til identitet og 
tilreisende arbeidere er Nordreisa. Selv om ikke dette er et pendlersamfunn er det mange 
tilflyttere (og det er også stor utflytting). Stadig nye tilflyttere er noe som kan gi 
samfunnet impulser, og kan hende er det noen gang lettere for en tilflytter å komme med 
et forslag til endring i en kommune enn for en som er født og oppvokst i kommunen. De 
som flytter til kommunen er også i mindre knyttet til ”gamle” stedsidentiteter i 
kommunen. I Deatnu/Tana blir imidlertid ikke innflyttere sett på som en ressurs på denne 
måten.  

8.4 Makt, myndighet og marginalisering 

I dette prosjektet var vi også interessert i hvordan maktforhold spiller inn på steders 
identitet og innbyggernes bolyst. Vi ønsker ikke å repetere de ulike maktdynamikkene 
som kom til uttrykk i de ulike kommunene, men trekke fram noen interessante poeng fra 
casene.  
 
Næringslivsaktører i Sør-Varanger blir sett på som en gruppe med mye makt, men i de 
fleste kommunene ser vi at informanter trekker fram lokalpolitikere og 
kommuneadministrasjon som en aktørgruppe med mye innflytelse over utviklingen i 
kommunen framover. Informantene snakker også en god del om kommunens innbyggere 
sin mulighet for å påvirke. Enten det er gjennom å engasjere seg, skrive leserinnlegg, gå 
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på folkemøter, eller rett og slett benytte seg av det tilbudet som finnes i en kommune, så 
mener mange informanter at innbyggerne i stor grad kan påvirke utviklingen der de bor.  
 
Når det gjelder makt ut over kommunegrensene, dvs. maktdynamikker som utspiller seg 
mellom ulike kommuner/steder, så var ikke dette noe vi fokuserte på når vi intervjuet 
ulike informanter, men makt er ikke noe som begrenser seg til innenfor 
kommunegrensene. Forholdet til andre kommuner, regioner eller land er også en del av de 
maktdynamikkene som utspilles i en kommune; det vil si at også globale, regionale og 
nasjonale aktører kan ha innflytelse over utviklingen i en kommune. Dette ser vi kanskje 
spesielt i Sør-Varanger, hvor Russlandsgrensen er så viktig for framtidsvisjoner og 
identitetsartikulasjon.  

Definisjonsmakt i media eller muligheten til å sette dagsorden for hvilke saker som 
dekkes i lokal (og kanskje også nasjonal) media er også en del av maktbildet i en 
kommune. Makt kan også være det å være i fokus og få oppmerksomhet rundt de tema 
som er viktig for en selv (eller for kommunen). Da er det faktisk et spørsmål om makt når 
informanter i Lebesby sier kommunen ønsker å bli mer synlig i aviser.  Å usynliggjøre en 
kommune og det som skjer der er det samme som å undergrave kommunens evne til å 
artikulere seg selv utad. Selvbildet, enten det dreier seg om en person eller om et sted, 
henger også sammen med hvordan, og om, en sees ”utenfra” (for eksempel i media).  

Vi ser at barn og unge i stor grad sees på som en gruppe med mindre makt og innflytelse. 
Samtidig sees barn og unge på som særs viktig for utvikling og vekst. I dette prosjektet 
har vi ikke hatt mulighet til å gå grundig inn på hvordan de ulike case-kommunene jobber 
for å inkludere denne gruppen, og vi har bare trukket fram noen få eksempler i rapporten. 
Dette er imidlertid et viktig tema hvor det er et behov for en systematisk analyse av ulike 
kommuners innsats for å inkludere denne gruppen i arbeidet med å utvikle kommunen.  
 

8.5 Framtidsutfordringer: Ny eller gammel stedsidentitet? 

Vi var også interessert i hvordan befolkningen på småsteder og bygder med en relativt 
ugunstig befolknings- og næringsstruktur ser på utfordringer knyttet til stedets framtid. 
Spesielt var vi nysgjerrige på hvordan de mobiliserer, og hvilke nettverk som benyttes, 
for å skape en ny, eller beholde en gammel, stedsidentitet.  

Disse spørsmålene var spennende, men gjennom analysene ser vi at det er veldig 
vanskelig å skille mellom ”nye” og ”gamle” stedsidentiteter. Den ”gamle” 
stedsidentiteten er alltid også del av den ”nye” identitetsartikulasjonen, og 
framtidsvisjoner og tanker om utvikling er også en del av det stedet ”er” i dag eller har 
vært i fortia. I Nordreisa vil for eksempel tradisjonelle identitetsartikulasjoner knyttet til 
nærhet til natur og kultur være sentrale for framtidige identitetsartikulasjoner, som 
kanskje i stor grad er tuftet på at stedet er et senter for styrking av kvenkultur eller 
naturbasert reiseliv.  

Også i Sør-Varanger er den ”gamle” industri-identiteten en vesentlig del av en ny 
stedsartikulasjon basert på vekst og utvikling i industrinæringen. Her er det tydelig at 
gruveindustrien aldri helt forsvant ut av folks bilde på hva Sør-Varanger ”er.” Den 
historiske konteksten kan også utgjøre en utfordring i forbindelse med en ny 
identitetsartikulasjon. I Deatnu/Tana ser vi kanskje et slikt eksempel på historiens 
betydning for ”nye identitetsartikulasjoner.” Kanskje er fornorskingen, som informanter 
forteller oss i stor grad har vært knyttet til, og assosiert med, Tana bru, noe som bidrar til 
at mange ikke ønsker å gi kommunesenteret en større del i Tanaidentiteten?  
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Stedsidentiteter er dynamiske og mangefasettert, men behøver ikke være lette å endre; 
identitet kan ikke bygges ovenfra og ned. Å skape nye bilder på hva en kommune ”er” 
kan ikke ”vedtas” og ”bestemmes.” Det er ikke nok å forskjønne et område i 
kommunesenteret eller å opparbeide en park. Den kvenske kulturen blir ikke automatisk 
viktig for alle i Nordreisa kommune når man bygger Halti I og II på Storslett. Det å 
knytte Sør-Varangers identitetsartikulasjon opp til det å være en Barentshovedstad er ikke 
noe som er gjort ved å sette opp en byste.  Fornorskingen som skjedde (og kanskje fortsatt 
skjer) forsvinner ikke ved å flytte Sameskolen til Tana bru eller ved å plassere Indre 
Finnmark Tingrett midt i sentrum. Men disse materielle grepene kan selvsagt være med 
på å endre hvordan et steds identitet artikuleres.  
 
I Lebesby kommune har man bevisst jobbet med omstilling og endring, og til en viss grad 
kan man kanskje si at denne kommunen har lykkes med å re-artikulere sin egen 
stedsidentitet. Det som har vært sentralt for denne re-artikuleringen har vært prosesser 
med bred inkludering av innbyggerne. Dette er jo ikke nytt; vi vet jo at nettopp dugnader 
og felles arbeid er med på å forsterke folks tilknytning til bygdene. Et dugnadsprosjekt i 
Lebesby som gikk ut på å restaurere et fiskebruk (et bygg som kanskje var mer sentralt 
for den ”gamle” stedsidentiteten) viser seg for eksempel å ha vært en vellykket prosess 
som gjør folk mer stolte av stedet i dag, og noe som er med på å bidra til en ny måte å 
tenke framover.  

Stolthet, og et felles mål å arbeide mot er styrkende for fellesskapet. En enkel liten 
setning, men svært beskrivende for prosessene. Til syvende og sist er det jo tross alt 
forankringen i befolkningen som avgjør om et re-artikuleringsprosjekt lykkes eller ikke.  
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Vedlegg 

Intervjuguide 
 
Informantens bakgrunn og bosituasjon 

1. Alder/utdanning/arbeid/familie? 
2. Hvordan ser dine fremtidsplaner ut? 
3. Hvordan vil du beskrive din tilknytning til stedet og kommunen du bor i? 
4. Hvordan vil du beskrive din egen bosituasjon?  

           (oppfølg. spsm: hvor lenge bodd på stedet, hvilket område bor i?  
             Eie, leie? Hus, leilighet?) 
 
Karakteriserer samfunnet 

5. Hvordan ville du skildre/beskrive stedet ditt for noen som aldri har vært der? 
6. Hvis du skulle karakterisere stedet ditt/samfunnet med ett utsagn – hva er det? 

Hvorfor? 
7. Hva synes du karakteriserer stedet som boplass? 
8. Hva er stedets styrke og svakheter?  

(oppfølg. spsm: Hvilken aldersgruppe passer stedet best for? Er det tilrettelagt for 
alle? Noen som faller utenfor?) 

9. Hvilke utfordringer (trusler) og muligheter står stedet ovenfor? 
10. Hva tror du har gjort stedet til det det er i dag?  

(oppfølg. spsm: hvilke hendelser/endringer tror du har betydd mest for stedets 
identitet) 

11. Hvordan ser du for deg stedet ditt om 5-10 år? 
 
Det fysiske miljøet og bruk 

12. Hvilke formål bruker du stedet til? (Jobber, handler, går på sosiale 
arrangement, trener, går på kurs etc.) 

13. Hvordan opplever du stedets fysiske miljø? (Spennende, trygt, kjedelig, 
upraktisk, trivelig etc.) 

14. Hvilken bruk av stedet (nå eller tidligere) er/har vært viktigst for deg? 
 
Makt og myndighet 

15. Hvem har makt og myndighet til å styre utviklingen på stedet ditt? 
16. Har du mulighet til å påvirke utviklingen? Hvorfor/hvorfor ikke? Er dette ok? 
17. Hvem har liten mulighet til å påvirke utviklingen? 
18. Hva synes du om disse maktforholdene? 
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Image, selvoppfattelse 

19. Kjenner du noen av slagordene, offisielle bilder som brukes i markedsføringen av 
stedet? Hva er det/de? 

20. Hva mener du burde brukes i markedsføring av stedet? (i tillegg til/i stedet for 
nåværende slagord?) 

21. Er du stolt av å bo på stedet/være fra stedet? 
22. Hva betyr stedet for den du er/din identitet? 

(oppfølg. spsm: hva knytter deg til stedet?) 
23. Hvordan tror du andre oppfatter stedet og folkene her? 
 

Til slutt 
24. Har du noen andre kommentarer som kan hjelpe oss forstå steder, stedsidentiteter 

og boforhold i Finnmark/Troms? 
25. Er det noe annet du vil tilføye? 

 

 

 


