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AVHANDLINGENS 

TITTEL: 

Crafting connections – practices of 

infrastructuring. An ethnographic study of 

developing a village electricity grid in 

Bangladesh. 

  

Avhandlingen er en etnografisk studie av byggingen av et lite strømnett i en 
landsby i Bangladesh. Studien tar for seg forholdet mellom planlegging og 
utførelse i utviklingen av infrastruktur. Et hovedtema er hvordan figurer, kart 
og andre verktøy gjør det mulig å forholde seg til en kompleks virkelighet 
samtidig som de kan gjemme forhold som er viktige for å få en infrastruktur til 
å fungere. 
 
 
Hvordan blir en infrastruktur til? Hvordan skapes de forbindelsene mellom mennesker, ting 
og steder som infrastrukturer består av? Hanne Cecilie Geirbo har undersøkt dette gjennom 
deltakende observasjon i et prosjekt der en gruppe forskere i samarbeid med ansatte i et 
mobilselskap planla og bygde et lite strømnett i en landsby i Bangladesh. Selv om landsbyen 
ikke hadde strømnett fra før, hadde den mobildekning gjennom en solcelledrevet 
basestasjon. Basestasjonen ble kjernen i strømnettet som ble utviklet i dette prosjektet.  
 
Planene for hvordan strømnettet skulle bygges og drives ble utfordret i møte med lokale 
forhold. Det flomutsatte landskapet, lokal byggeskikk og sosiale og politiske forhold virket 
inn på infrastrukturen mens den tok form. Avhandlingen utfordrer gjengse oppfatninger om 
at slike utfordringer bunner i manglende informasjon blant dem som driver slike prosjekter. 
I stedet blir betydningen av representasjoner av virkeligheten fremhevet. Tegninger av 
systemet som skal bygges og kart over stedet forenkler og gjør det mulig å forholde seg til en 
kompleks virkelighet. Samtidig kan slike verktøy ta bort fokus fra forhold som er viktige å ta 
hensyn til for å få en infrastruktur til å fungere, slik som tidligere erfaringer med lignende 
prosjekter. Tilsvarende kan systemer for kontroll av arbeid (slik som prestasjonsindikatorer) 
gjøre det mulig å planlegge og vurdere kvantifiserbare arbeidsoppgaver, men også gjøre mye 
av det relasjonelle arbeidet som kreves for å iverksette en ny infrastruktur usynlig.  
 
Basert på erfaringene fra dette prosjektet anbefaler Geirbo at grupper som utvikler 
infrastrukturer tar aktive valg om hvilke representasjoner de vil bruke og at de veksler 
mellom å bruke forskjellige typer figurer, kart eller prestasjonsindikatorer. Geirbo 
argumenterer for at et bevisst forhold til valg av representasjoner kan åpne mulighetsrom og 
hjelpe oss til å utvikle fleksible infrastrukturer som er mer robuste i møte med vekslende 
klimatiske, politiske og sosiale forhold.  


