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 Side 2 

 

1. Innledning 

 

Denne årsrapporten gjør rede for de sentrale deler av aktiviteten ved Sosialantropologisk Institutt innenfor 

områdene forskning, utdanning og økonomi i 2009.  

  

2. Forskning ved SAI 

 

Hver enkelt forskers prosjekter er den viktigste aktiviteten ved SAI. På våre nettsider er det mulig å følge 

med på hva hver enkelt forsker jobber med for øyeblikket. Forskningsdokumentasjonsdatabasen Frida gir 

dessuten en oversikt over hver enkelt ansatts publikasjoner i 2009. 

I denne årsrapporten vil vi gjøre rede for felles prosjekter og aktiviteter innenfor forskningen ved SAI i 

2009. 

Nasjonal evaluering 

I 2008 startet Norges forskningsråd opp arbeidet med en nasjonal evaluering av sosialantropologisk 

forskning i Norge. I 2009 har dette arbeidet startet opp, og alle de store antropologiske fagmiljøene i 

Norge har fått en tidsplan og liste over konkrete leveranser vi forventes å levere til NFR. I 2009 ba de om 

bidrag fra hver enkelt forsker (CV, publikasjonsliste og noen utvalgte arbeider), og dette ble levert samlet 

fra SAI til NFR i oktober. Neste skritt i prosessen er en egenevaluering som skal finne sted i begynnelsen 

av 2010.  

En mulig, og i høy grad ønsket konsekvens av evalueringen er at det utløses midler til å styrke 

forskerutdanningen i form av en nasjonal forskerskole. 

Sammenhengende forskningstid 

I 2009 har vi arbeidet systematisk med dette på tre måter. For det første har vi videreført og systematisert 

vår praksis med å dele undervisningsbolkene på to undervisere, slik at våre ansatte får muligheten til å 

”rydde” deler av semesteret til sammenhengende forskning. For det andre har vi forsøkt fordelt 

undervisningsbyrden systematisk i henhold til timeregnskapet, noe vi har lykkes rimelig godt med. For 

det tredje har vi tatt et fastere grep om planlegging og organisering av forskningsfrie semestre, slik at vi 

lettere har kunnet harmonisere timeregnskapet med instituttets kapasitet i henhold til et 

langtidsperspektiv, og samtidig tilpasset dette til den enkeltes forskningsplanlegging.  

Aktivitet i kjerneområdene 

SAIs fire kjerneområder for forskning (Komparativ nordisk etnografi, Politikk, kultur og identitet, 

Minoriteter i en global verden: Kontinuitet og endring og Natur, kultur og samfunn) har hatt varierende 

aktivitet i 2009.  

Komparativ nordisk etnografi har hatt begrenset aktivitet, hovedsakelig fordi to av kjerneområdets 

nøkkelpersoner har verv som instituttleder ved SAI og prodekan ved SV-fakultetet. Men stipendiat David 

Ramslien har fungert som koordinator for kjerneområdet, og det har blitt arrangert en seminarrekke både i 

vårsemesteret og høstsemesteret: I vårsemesteret ble det arrangert en seminarrekke om Marianne 

Gullestads forskning, med deltakere som blant andre Inger Altern, Hilde Liden og Marianne Lien. I 

høstsemesteret ble det også arrangert tre seminarer. Mer informasjon om seminarrekken på 

http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/fne/  

 

Kjerneområdet Politikk, kultur og identitet har også arrangert noen seminarer i løpet av 2009, men 

fellesaktivitetene på dette kjerneområdet har vært noe begrenset. Det samme gjelder for Minoriteter i en 

global verden.  

http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/komparativ_nordisk_etnografi.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/politikk_kultur_identitet.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/minoriteter_i_global_verden.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/natur-kultur-samfunn/index.html
http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/fne/
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Afrikaseminaret (http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/afrikaseminaret/), som ikke er et 

kjerneområde ved SAI men et tverrfaglig forum for forskere med spesiell interesse for Afrika, har hatt 

fem seminarer i 2009. 

 

Størst aktivitet har det vært på kjerneområdet Natur og samfunn. I tillegg til seminarrekken 

Litteraturseminaret (http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/litteraturseminaret/) som har gått 

gjennom hele 2009, har også flere sentrale forskere innenfor dette kjerneområdet samlet seg om et felles 

forskningstema som har skapt stort engasjement. Flere forskere har nå ønsket å samle en del av 

aktiviteten under en overordnet paraply – ”Antropologiske studier av biologisk mangfold”. Forskerne fikk 

midler fra SV-fakultetets fagprioriteringspott til å arrangere en internasjonal workshop om temaet i 

desember 2009 og til å ansette en person som kunne koordinere arbeidet høsten 2009. Formålet med 

workshopen i desember var å forberede en søknad om ekstern finansiering gjennom Miljø2015-

programmet i NFR (søknadsfrist juni 2010). I løpet av høsten vokste også tanken frem om at forskerne 

innenfor dette kjerneområdet skulle gå sammen om å utvikle en søknad om et senter for fremragende 

forskning (SFF) i løpet av 2010. 

 

Aktiviteten innefor de fire kjerneområdene ved SAI fluktuerer fra år til år. I 2009 har Natur og samfunn 

hatt størst aktivitet, fulgt av Politikk, kultur og identitet og Komparativ nordisk etnografi. Minoriteter i en 

global verden har hatt mindre aktivitet i 2009, av ulike årsaker. Disse endringene over tid er naturlige, og 

resultat av at forskningsinteresser og forskningssamarbeid utvikler seg over tid. Variasjonen i aktivitet i 

kjerneområdene avspeiles også i publiseringsmønsteret. Blant rapporterbare publikasjoner for 2009 er det 

tydelig at deltagelse i et aktivt kjerneområde også fører til flere publikasjoner, og dermed inntekter tilbake 

til instituttet. (Mange publikasjoner kan imidlertid knyttes til to eller flere av kjerneområdene. Det er 

vanskelig å gi helt eksakte tall, men indikasjonen i publikasjonsbasen Frida er likevel tydelig. Det er også 

vedt å merke at mye formidling ikke vises når man kun ser på rapporterbare publikasjoner.)   

 

Gjennom undervisningen på BA-nivå presenteres ulike sider ved alle de fire kjerneområdene. På 

websidene er det lagt ut lenker til relevante emner knyttet til de ulike kjerneområdene: 

http://www.sai.uio.no/forskning/forskningsomrader/ 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

Økt ekstern finansiering er ett av målene til instituttet, og søknader har vært utviklet innenfor flere av 

kjerneområdene. Natur og samfunn, samt Politikk, kultur og identitet er de områdene som har vært  mest 

offensive i så måte i 2009. 

 

Informal Child Migration in Europe 

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet Informal Child Migration in Europe (N-ICME) brukte 2009 på 

å avslutte sine aktiviteter. Blant annet ble det arrangert en avslutningskonferanse 8. desember 2009 med 

tittelen ”Barn og migrasjon: Mellom transnasjonale familier, stat og egne erfaringer”. Her ble det lagt 

frem forskningsfunn og tanker om veien videre innenfor forskning på barnemigrasjon. 

Newcomers to the Farm 

Newcomers to the Farm har fått 3 millioner kroner fra NFR fordelt i perioden 2008-2012. Prosjektet 

utforsker domestisering av laks i et antropologisk perspektiv, med fokus på både vill-laks og 

oppdrettslaks. Prosjektet ledes av Marianne Lien. I forskningsgruppen inngår Kristin Asdal, Senter for 

teknologi, innovasjon og kultur, UiO og John Law, Lancaster University, i tillegg til Gro Ween. I tillegg 

til noen felles seminarer i løpet av årene har flere av forskerne tilknyttet prosjektet utført feltarbeid i 2009 

– Gro Ween i Tana og Jonh Law/Marianne Lien på oppdrettsanlegg flere steder langs kysten.  

http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/afrikaseminaret/
http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/litteraturseminaret/
http://www.sai.uio.no/forskning/forskningsomrader/
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Explaining Differential Immunization Coverage 

Rune Flikke og Cecilie Nordfeldt er med i en forskergruppe som jobber med forskningsprosjektet 

Explaining Differential Immunization Coverage. Prosjektet blir støttet med 10 millioner kroner av NFR. 

Flikke arbeidet på deltid i prosjektet fra og med høsten 2008, og Nordfelt var tilknyttet prosjektet i en 20 

% stilling. Prosjektet ble utviklet av Sidsel Roalkvam (TF), Desmond McNeill (SUM), Kristin Ingstad 

Sandberg (Seksjon for internasjonal helse) og Rune Flikke (SAI). Prosjektet samarbeider med CMI i 

Bergen og FNI. Prosjektet skal produsere forskningsbasert kunnskap om lokale og globale helsesystemer 

og deres påvirkning på det pågående vaksinasjons initiativet GAVI, for å bekjempe global fattigdom. 

Andre internasjonale samarbeidspartnere er WHO, Verdensbanken, Amsterdam School of Social 

Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Witwatersrand, University of 

California SF og University of New South Wales. 

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency  

Professor Odd Are Berkaak er deltaker i et prosjekt som ledes fra Institutt for musikkvitenskap. Han har 

fått frikøp i 4 år for å holde på med dette prosjektet.  

Prosjektet er todelt. På den ene siden handler det om hvordan vi i ulike sammenhenger forholder oss til 

lyd, og for det andre hvordan vi forholder oss til omgivelsene og hverandre ved hjelp av lyd. 

Lydproduksjon står svært sentralt i samtidskulturen. Det er en av de aller mest sentrale ressursene i 

underholdnings- og nytelsesindustriene, og lyddesign er blitt en integrert del av vareproduksonen i sin 

alminnelighet. Men på den andre siden er lyd i form av støy et omfattende helseproblem og en av 

hovedkildene til stressrelaterte lidelser.  

Berkaaks del av prosjektet vil studere politiske prosesser som utspiller seg omkring kontroll over 

lydfenomener. Studien vi være komparativ for å bringe fram forskjeller i hvordan lyd konseptualiseres og 

kodes i ulike politiske sammenhenger. Det vil gjennomføres feltarbeide i Sør-England og San Francisco 

Bay-området.  

Teoretisk søker proskjektet å bidra til utviklingen av vår forståelse av hvordan sanseinntrykk spiller inn i 

sosiale prosesser. 

Inclusion and Exclusion in the Suburb 

I juni 2009 fikk Thomas Hylland Eriksen tildelt hele 9,7 millioner kroner fra Velferds-, arbeids-, og 

migrasjonsprogrammet i NFR til prosjektet Exclusion and inclusion in the suburb: The Centripetal and 

Centrifugal Forces of Locality and Place. Eriksen har for tiden permisjon fra sin stilling ved SAI for å 

være forskningsleder for Culcom, men siden han kommer tilbake til SAI i 2010, blir prosjektet knyttet til 

SAI.  

Prosjektet startet opp høsten 2009 og er flerfaglig. Sammen med forskere fra andre miljøer har forskere 

ved CULCOM utarbeidet forskningsprosjektet, der målet er å undersøke hvordan lokal tilhørighet skapes 

og undergraves, styrkes og svekkes, i en fleretnisk drabantby i Oslo. Prosjektet har nå fått finansiering 

over Norges Forskningsråds program Velferd, Arbeid og Migrasjon (VAM), og løper fra høsten 2009 til 

våren 2013. 

Prosjektet inkluderer forskere fra medievitenskap, sosiologi, forbruksforskning, sosialantropologi, 

historie, pedagogikk og teologi. Foruten CULCOM/UiO, er forskere fra NOVA og SIFO også involvert. 

To doktorgradsstipendiater, fire postdoktorer og syv seniorforskere samarbeider om prosjektet, som også 

vil knytte til seg masterstudenter.   

  

SAI’s ledelse er meget tilfreds med utviklingen av forskningssamarbeid og arbeidet med å sikre ekstern 

finansiering. Begge deler gir svært gode ringvirkninger for instituttet, spesielt ved at flere gode krefter 

slår seg sammen og bidrar til å skape enda større intensitet, dybde, bredde, fornyelse – og ikke minst 

samarbeid med eksterne (nasjonale og internasjonale) partnere – innefor temaer som er sentrale i faget.  
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Aktiviteter for og med Phd-kandidater 

Nasjonal forskerskole i antropologi 

SAI deltok også i 2009 i arbeidet med å utvikle et samarbeid om doktorgradsutdanningen mellom de fire 

sosialantropologi-instituttene i Norge. UiB bevilget 150 000 kr. til arbeidet med å videreutvikle søknaden, 

og dette arbeidet vil bli ført videre i 2009. I november ble det avholdt en konferanse på Solstrand utenfor 

Bergen, der representanter fra alle miljøene deltok. Der ble planer for det videre arbeidet diskutert 

grundig, og det snarlig foreligge et fyldig referat derfra. Arbeidet med den nasjonale forskerskolen vil i 

2009 foregå i regi av et interimstyre bestående av de fire instituttlederne, supplert med 

doktorgradsansvarlige etter behov. SAI’s ledelse vil i løpet av våren posisjonere seg i forhold til UiO’s 

forskerskolestrategi, som er i ferd med å bli revidert av den sentrale forskningskomiteen. Vårt håp er å 

utløse midler til det videre arbeidet slik at vi i det minste kan matche UiB’s satsing. 

 

Disputaser i 2009  

SAI hadde følgende disputaser i 2009:  

- Iver Brynild Neumann: Diplomats and Diplomacy: An Anthropological View  

- Dag Henrik Tuastad: Primary Solidarity. A Comparative Study on the Role of Kinship in 

Palestinian Local Politics 

 

SAI har fortsatt et betydelig etterslep når det gjelder disputaser. Prognosen tilsier imidlertid at et 

rekordstort antall doktorgradsstudenter vil levere sine avhandlinger i 2010. 

 

Andre aktiviteter 

Metode/skrivekurs: Det ble som vanlig holdt to metode- og skrivekurs. Det var Ingjerd Hoem som 

hadde ansvaret for dette kurset både i vår- og høstsemesteret.  

Kurs i nyere antropologisk teori: Det ble avholdt et nasjonalt kurs i 3.-5. juni 2009. Kurset arrangeres i 

samarbeid med Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, og fant sted i Bergen. 

Kursledere var professor Bruce Kapferer, Sosialantropologisk institutt, UiB og professor Marit Melhuus, 

SAI, UiO 

Workshops: PhD-kandidatene hadde to workshoper, en med professor Henrietta Moore (University of 

Cambridge/ London School of Economics og en med professor Mikael Hertzfeld (Harvard university).  

Instituttseminaret 

Instituttseminaret er en av instituttets sentrale arenaer for faglig inspirasjon, utveksling og diskusjon blant 

instituttets ansatte (av alle kategorier) og nasjonale og internasjonale gjester. Seminaret har en klar 

internasjonal profil, men skal også gi rom for instituttets egne ansatte. Gjestene som inviteres er profilerte 

forskere som arbeidet med etnografi og perspektiver som knytter seg til instituttets forskningsvirksomhet. 

Instituttseminaret bidro til diskusjoner knyttet til aktuell forskning, og våre faglige interesseområder ble 

på den måten i høy grad synliggjort og delt. De ansvarlige for seminaret har gjort en meget god innsats for 

å styrke den faglige diskusjonen blant våre ansatte, og for å gjenspeile mangfoldet ved instituttet. 

Arnd Scneider var faglig ansvarlig for instituttseminaret i 2009. 15 seminar ble avholdt i 2009, 3 ble 

avlyst eller utsatt. Av de 15 avholdte seminarene er 4 av interne innledere, mens 11 er av eksterne. 10 av 

de 11 eksterne er fra institutsjoner utenfor Norge. For en komplett oversikt over seminarrekken, se 

http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/instituttseminaret/2009/ 

 

http://www.sai.uio.no/aktuelt/arrangementer/instituttseminaret/2009/
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Lunsjseminaret 

SAI arrangerer også en lunsjseminarserie, som Susanne Brandtstädter sto ansvarlig for i 2009. I 

lunsjseminaret presenteres pågående forskningsprosjekter, i hovedsak av SAI’s egne ansatte – og av 

stipendiatene i særdeleshet. Lunsjseminaret er en viktig presentasjons- og diskusjonsarena ved SAI. Den 

styrker den interne interaksjonen og gjensidigheten blant instituttets ansatte, bidrar til at pågående 

forsking blir synliggjort, gir den enkelte viktig tilbakemelding og øker bevisstheten om veilednings- og 

gjennomføringsutfordringer.    

 

3. Undervisning ved SAI 

Teksten under skal også brukes i den årlige studiekvalitetsrapporten som instituttet hvert år leverer til SV-

fakultetet. Informasjonen under er derfor sortert etter ulike måter å måle kvalitet på studieprogrammene 

på. Utdypende informasjon finnes i studiekvalitetsrapporten som styret behandler i april.  

Inntakskvalitet  

Bachelorprogrammet 

Ved opptak til bachelorprogrammet i sosialantropologi studieåret 2009/2010 var det en økning i antall 

primærsøkere på 28 % og en økning i det totale antallet på 2 %.  

Poenggrensen ved opptak til bachelorprogrammet studieåret 2009/2010 var 39,6 for søkere med 

primærvitnemål (rett fra videregående) og 49,2 for andre søkere. På grunn av endringer i poengreglene 

kan ikke poenggrensene for 2009 sammenlignes med tidligere års poenggrenser. 

I forbindelse med revidert statsbudsjett fikk studieprogrammet tildelt 10 ekstra plasser. Opptaksrammen 

ble da på 125 og 139 takket ja til en plass på programmet. 

Masteprogrammet 

Ved masteropptaket høsten 2009 var det også en økning i antall søkere fra 87 året før til 99 i 2009. 

Poenggrensen økte også fra 62,56 (midt mellom C og D) i 2008 til 63,28 (litt over C). Noe av økningen i 

antall søkere kan nok forklares med situasjonen på arbeidsmarkedet, men det er uansett positivt at 

poenggrensen økte betraktelig. Av de 60 som fikk tilbud var det imidlertid kun 48 som takket ja. Vi fikk 

tilbakemeldinger om at noen helst ønsket å ta masterstudiene i Bergen eller i utlandet. Neste år vil vi være 

mindre forsiktige med overbookingen ved opptaket. 

På informasjonsmøtet om opptak til masterprogrammet i april 2009 ble det åpnet for at interesserte kunne 

komme og fortelle potensielle søkere om forskningsprosjekter de ønsket å få masterstudenter involvert i. 

Begge prosjektene fikk det antall studenter de ønsket. 

Rammekvalitet 

Som rapportert i Studiekvalitetsrapporten for 2008 satte vi økt fokus på å gi nye studenter en god 

velkomst på programmet gjennom utvidelse av arrangementer i semesterstartuka. Høsten 2009 hadde vi 

en ytterligere utvidelse av dette programmet, og alle arrangementene var godt besøkt. Vi hadde to 

informasjonsmøter fordi vi har fått inntrykk av at det kan bli veldig mye informasjon på én gang.  Den 

viktigste informasjonen ble gitt på det første hovedinformasjonsmøtet. Ellers ble det arrangert et foredrag 

med førsteamanuensis Rune Flikke, etnografisk film med professor Arve Sørum og filmskaper Stig 

Holmquist, samt foredrag av Anna Kirah som fortalte om hvordan hun har skapt seg en karriere som 

antropolog i blant annet Microsoft, Boeing og L’oreal. I tillegg arrangerte festforeningen Potlatch grillfest 

og konsert for de nye studentene. Vi kommer til å fortsette med et tilsvarende program framover.  

På slutten av høstsemesteret ble det satt i gang enda et arrangement spesielt rettet mot 

førsteårsstudenten. SAI hadde fått høre fra ansatte ved SV-infosenter at de hadde opplevd en spesielt stor 

pågang av studenter som ønsket veiledning i forhold til arbeidslivsrelevans i starten av andre semester på 

bachelorprogrammet. Flere strevde med å se hva de kunne bruke det de hadde lært i løpet av det første 
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semesteret til. Med tanke på å hindre frafall arrangerte vi et seminar hvor to studenter på tredje semester 

på programmet fortalte om hva de hadde tenkt til å bruke utdannelsen til, tre antropologer fra ulike 

bransjer fortalte om hvordan de bruker antropologien i sitt arbeid og til slutt to professorer i samtale om 

sosialantropologiens samfunnsrelevans.  

I 2008 ble OSI-seminar for førstesemesterstudenter på bachelorprogrammet på en av 

Studenthyttene avlyst på grunn av for få påmeldte. Dette seminaret anses av institutttet å være meget 

viktig både for studentenes forståelse av faget og ikke minst i forhold til læringsmiljøet og kullfølelsen 

blant studentene, noe Frafallsundersøkelsen viser at er noe av det viktigste i forhold til å hindre frafall fra 

studieprogram. I 2009 ble opplegget derfor noe endret (fra tre til to dager) og det ble også lagt til et 

tidligere (og mer gunstig) tidspunkt. Studentene ble også sterkt oppfordret til å delta av foreleserne på 

innføringsemnet. Denne gangen ble seminaret bortimot fullt. 

Programkvalitet  

Endringer i bachelorprogrammet  

I 2009 fortsatte instituttet det arbeidet som startet høsten 2008 med omfattende endring av struktur og 

innhold i bachelorprogrammet. Bakgrunnen for arbeidet var flere: mange av de ansatte på instituttet var 

ikke fornøyde med metodeundervisningen studentene fikk gjennom det felles metodeemnet på SV-

fakultetet (SVMET1010). I tillegg pekte den eksterne periodiske evalueringen av bachelorprogrammet i 

sosialantropologi fra våren 2008 på en rekke områder der det var stort potensiale for forbedring. Blant 

annet savnet evalueringskomiteen et sterkere fokus på fagets identitet gjennom mer undervisning i 

faghistorie samt en bedre integrering av metodeundervisningen i hele bachelorprogrammet. I tillegg pekte 

de på at dagens bachelorprogram inneholder så mange valgmuligheter at det kan være vanskelig for 

studentene å få oversikt. De pekte også på generelt lav kullfølelse blant bachelorstudentene og mente at 

det store frafallet fra programmet var uheldig.  

         I februar 2009 la bachelorkomiteen fram tre ulike forslag til nytt bachelorprogram for staben. De 

ressursmessige konsekvensene med det nye programmet ble også utredet. Det nye programmet ble vedtatt 

etter en grundig prosess våren 2009, med flere stabsmøter, og behandling i programrådsmøte og i 

styremøte.  

        Hovedendringene består i en utvidelse av fordypningen i sosialantropologi fra 80 til 100 

studiepoeng, at SVMET1010 byttes ut med et eget metode/faghistorie-emne på 20 studiepoeng, samt at 

emnet SOSANT3090 Bacheloressay gjøres obligatorisk. Videre blir emnene SOSANT1100 og 

SOSANT11XX slått sammen til ett emne: SOSANT1101, og det kuttes én eksamensform på følgende 

emner: SOSANT3090, SOSANT1200, SOSANT1300 og SOSANT1400.  

Endringer i masterprogrammet 

Det ble påpekt av studenter, forelesere og av den eksterne evalueringskomiteen av masterprogrammet 

(Periodisk programevaluering 2008) at integreringen mellom teori og metodeundervisningen på første 

semester på masterprogrammet ikke fungerte optimalt. Det ble derfor nedsatt en komité som skulle foreta 

en vurdering av hvordan kursene på første semester på masterprogrammet kunne integreres på en slik måte at 
perspektivmessige, teoretiske og metodiske temaer blir tettere vevd sammen i undervisningen, slik at 
sammenhengene mellom disse kommer tydeligere fram. I tillegg vurderte komiteen hvordan arbeidet med 
prosjektbeskrivelsen kunne bli styrket gjennom undervisningen.  
Komitéen kom fram til en løsning hvor arbeidet med prosjektbeskrivelsen ble et eget emne kalt 

SOSANT4120 Prosjektutvikling og teori- og metodeundervisningen ble slått sammen til ett emne, 

SOSANT4110 Teori og metode. Høsten 2009 ble disse endringene innført. Tilbakemeldingene fra 

studentene gjennom deltakerevalueringen på masterprogrammet tyder på at dette langt på vei har fungert 

etter intensjonene.   

Internasjonalisering  
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SAI hadde i 2009 tre innreisende og to utreisende studenter på egne avtaler. Det er ønskelig å øke dette 

tallet. Til sammenligning hadde vi i 2008 èn utreisende og èn innreisende. 

I 2009 har SAI utarbeidet og vedtatt en avtalestrategi for internasjonalisering der instituttets 

ambisjoner, mål og videre arbeid i perioden 2009 og 2010 presenteres. Strategien er tilgjengelig på 

interne websider: 

http://www.sai.uio.no/for-ansatte/internasjonalisering/ 

På bakgrunn av intensjonene formulert i avtalestrategien har instituttet opprettet nye nettsider der 

fokuset er rettet mot en faglig presentasjon av instituttets utvekslingspartnere og de faglige alternativene 

våre partnere representerer. I tråd med dette er det opprettet kontaktpersoner for de ulike avtalene ved 

instituttet for å tilby studentene faglig veiledning før et utvekslingsopphold. Nettsidene inneholder en 

oversikt over eksisterende avtaler: http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/ 

Instituttet har i dag avtaler med seks ulike universitet; Stockholms universitet, Tallinn University, 

University of Aberdeen, University College London, Universität Wien og Freie Universität Berlin.  

Den nye strukturen i bachelorgraden, der antall frie emner går ned fra tre til to, byr på utfordinger 

med hensyn til tilrettelegging for delstudier i utlandet. Det krever mer planlegging fra studentenes side, og 

vi ser også at det blir minst like viktig med god informasjon om utvekslingsmulighetene tidlig i 

studieløpet. Høsten 2009 fokuserte vi på å gi mer informasjon om utveksling på orienteringsmøtet for nye 

bachelorstudenter. Bedring av informasjon til studentene med fokus på det faglige vil forhåpentligvis 

kunne bidra til at flere benytter seg av utvekslingsavtalene våre, og generelt at flere av våre studenter 

velger å ta delstudier i utlandet.  Det er for tidlig å si noe om hva slags utslag dette vil få, eller har hatt, på 

antall studenter som søker seg til delstudier i utlandet.  

Instituttet har i løpet av 2009 opprettet en ny avtale med Freie Universität Berlin. Instituttet er 

også i sluttfasen av opprettelsen av en avtale med Universidad Mayor de San Andrés i Bolivia. Avtalen 

med Bolivia består, slik tilsynssensor har etterlyst, av et utvekslingsprogram med fastlagt faglig innhold 

innenfor rammen av ett semester. Utover dette har instituttet påbegynt et samarbeid med SV-fakultetet 

omkring utvekslingsavtaler/pakker, blant annet i Frankrike og USA, for å øke ut- og innreisende 

studenters valgmuligheter og instituttets internasjonale profil.  

Gjennomstrømning og frafall 

Gjennomstrømning på master 

Av kullet som startet på masterprogrammet høsten 2007 var det 54 % som gjennomførte på normert tid 

(antall start minus de som er i permisjon). Dette er det samme tallet som for 2008 (med oppstart høst 

2006). I 2007 (med oppstart høst 2005) var det 52% som fulleførte på normert tid. 

Frafall på det første året på bachelorprogrammet 

Høsten 2009 så vi et meget høyt frafall spesielt på innføringsemnene våre.  På SOSANT1000 Innføring i 

sosialantropologi var det et frafall på 44 %, og på SOSANT1175 Karibia (regional etnografi) hele 62 %. 

På SOSANT1000 har frafallet tidligere vært på 26-39 %. På SOSANT1175 var frafallet på 34 % forrige 

gang emnet ble gitt.  

Tall fra Felles Studentsystem viser at en stor andel av de som ikke møter opp til eksamen er 

enkeltemnestudenter. Opptaksrammen til bachelorprogrammet kommer muligens til å utvides til 135 for 

opptaket høsten 2010. Hvis det blir utvidet kommer vi ikke til å utvide opptaksrammen på emnene for 

dermed å skape mindre plass til enkeltemnestudenter. 

 

Resultatkvalitet  

Tiltak arbeidslivsrelevans 

http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/stockholm.html
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/tallin.html
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/tallin.html
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/tallin.html
http://www.uio.no/studier/utland/europa/storbritannia/unie-london-ucl/sosant.xml
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/wien.html
http://www.sai.uio.no/studier/bachelorgrad/utveksling/berlin.html
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Instituttet hadde fått signaler om at det var et behov blant masterstudenter for å lære mer om avanserte 

funksjoner i Word som er nyttige når man jobber med store dokumenter som en masteroppgave. I februar 

arrangerte vi derfor et minikurs i Word sammen med et informasjonsmøte om det praktiske rundt 

innlevering av masteroppgaven. Det var meget bra oppmøte, og i evalueringen svarte alle at et slikt kurs 

burde arrangeres igjen. Vi har imidlertid ikke kompetanse som behøves for å kunne arrangere gode kurs i 

avansert Word på instituttet, og ble glade for at fakultetet i høst arrangerte lynkurs i Word for 

masterstudenter med en meget kompetent kursholder.  

I juni arrangerte instituttet en workshop for masterstudenter på fjerde semester på 

masterprogrammet. Vi hadde invitert to sosialantropologer som fortalte om hvordan de fikk de jobbene de 

har hatt, og hvordan de kommuniserte sin kompetanse som sosialantropologer overfor potensielle 

arbeidsgivere. Det ble lagt opp slik at studentene også skulle være aktivt med i diskusjonen om hva som 

skiller sosialantropologers kompetanse fra den til andre samfunnsvitere. En slik workshop skal arrangeres 

igjen i juni 2010. 

Ved å invitere Anna Kirah til å fortelle om hvordan hun har skapt seg en karriere i internasjonale 

firmaer ønsket instituttet å vise de helt ferske studentene at det kan finnes karriereveier med en utdannelse 

innen sosialantropologi også innenfor bransjer som man ikke nødvendigvis forbinder med 

samfunnsvitere.  

Seminaret som vi arrangerte i slutten av november som var spesielt rettet førstesemesterstudenter 

var åpent for alle studenter på både bachelor og på masternivå. Med dette ønsket vi blant annet å vise 

mangfoldet av jobber man kan få som sosialantropolog, hvordan man kan bruke kunnskapene og 

ferdighetene man har tilegnet seg gjennom studiet i ulike jobber og gi dem noen tips til hva som kan være 

lurt å gjøre i studietiden for å tilegne seg erfaringer som kan være nyttige når man søker jobb. Vi kommer 

til å arrangere et lignende seminar i 2010. 

Høsten 2009 gjennomførte vi intervjuer med fire master/hovedfagskandidater fra 

Sosialantropologisk institutt om deres jobber, hva de tror var viktig for at akkurat de fikk den jobben og 

hvordan de bruker antropologien i arbeidet. Disse ble lagt ut på en nettside hvor vi også la ut statistikk 

hentet fra Kandidatundersøkelsen 2008 på hvilke bransjer våre kandidater jobber i.  

I juni startet SAI Sosialantropologenes alumniforening. Foreningen må kunne sies å ha blitt godt 

mottatt av tidligere studenter da vi innen utgangen av 2009 hadde 280 medlemmer. Hovedgrunnen for å 

starte dette nettverket var å gjøre overgangen til jobb lettere for våre kandidater. Studenter i sluttfasen av 

utdannelsen får invitasjon til å være med i nettverket. Dermed har de muligheten til å se hvor 

antropologer jobber, som er noe som mange studenter etterspør informasjon om. Vi har planer om å bruke 

nettverket til å finne aktuelle kandidater for intervjuer om arbeidslivet til nettsidene våre samt til å holde 

foredrag for nåværende studenter. Dette nettverk er også en mulighet for instituttet til å holde kontakt 

med tidligere studenter som kan bringe tilbake innsikt om utdannelsens og fagets samfunnsrelevans. 

 

 

4. Økonomi og regnskap 

 

SAI har et isolert regnskapsresultat
1
 for 2009 på 564.000 kroner. Dette er 861.000 kroner mer enn 

budsjettert, og fører til at underskuddet vi tar med oss til 2010 er på ca 2 millioner mot budsjetterte 2.9 

millioner kroner. 

 

Det er mange grunner til resultatet ser så annerledes ut enn hva vi trodde på budsjetteringstidspunktet.  

 

                                                 
1
 Isolert resultat gjenspeiler forbruket på inneværende år. Et isolert resultat på minus 1 million betyr at vi bruker 1 million mer 

enn det vi har i inntekter i løpet av et år. Akkumulert resultat er summen av overføringene fra forrige år pluss resultatet for 
inneværende år. 
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På inntektssiden fikk instituttet ekstra bevilgning fra og med høsten 2009 til 10 nye studieplasser på 

bachelorprogrammet i sosialantropologi. Dette utgjorde 119.000 kr. 100.000 kr stammer fra fakultetets 

utlysning av midler til faglige prioriteringer. 126.000 kr er inntekter som tilhører Antronett 2009, hvor 

utgiftene ikke kom med på 2009-regnskapet. 

 
På lønnsutgifter har SAI et lite overforbruk. For både fast og variabel lønn er utgiftene noe lavere enn budsjettert, 
noe som utgjør ca 100.000 kr i underforbruk. Lønnsøkningen ble dessuten lavere enn ventet. I tillegg har instituttet 
mottatt mer i refusjoner fra NAV (sykepenger) og frikjøp av administrasjon enn budsjettert. En stor budsjettert 
inntekt for frikjøp av førsteamanuensis 50% mangler derimot. Dette utgjør 330.000 kr og fører til at lønnsutgiftene 
totalt sett har et forbruk over budsjett. Denne inntekten vil komme i 2010.  
 

Driftsutgiftene er 527.000 kr lavere enn budsjettert. 80.000 kr var satt av til innkjøp av ny kopimaskin. 

Instituttet valgte isteden å inngå en leasingavtale, fordi man anså dette som mer hensiktsmessig enn å 

kjøpe en kopimaskin. På driftsmidler blant fast ansatte ble det brukt ca. 150.000 kr under budsjett, og for 

stipendiater var det et underforbruk på ca 50.000 kr i driftsmidler. Også på generelle driftsutgifter og 

driftsutgifter til kontorhold ble det brukt ca 60.000 kr under budsjett. En del utgifter som var budsjettert 

under driftsutgifter (småforskmidler) har i stedet blitt brukt til frikjøp eller andre lønnsutgifter og fører 

derfor til lavere andel driftsutgifter og høyere lønnsutgifter.  

 


